
ראה עמוד יג...

ן ִאיׁש ַחי" ל "ַהבֶּ ָנה שֶׁ ָאה שָׁ ְלֶרֶגל ִהּלּוַלת ַהמֵּ
י"ג ֱאלּול תרס"ט – תשס"ט

ר, ּוֵביֵניֶהם:  ְסתָּ ְגֶלה ּוַבנִּ נִּ ר יֹוֵתר ִמ-80 ְסָפִרים בַּ ן ִאיׁש ַחי" ִחבֵּ ַה"בֶּ
ּקּוֵני ַהּזַֹהר, ֵמַעל ַלֲחֵמׁש ֵמאֹות ַעּמּוִדים  רּוׁש ַעל תִּ ָנָיהּו: פֵּ "ֵסֶפר בְּ
"חּוט  ְוֵסֶפר  ָלה,  ַקבָּ בְּ ּוְתׁשּובֹות  ֵאלֹות  שְׁ ִרים",  ְישָׁ "סֹוד  ְוֵסֶפר 
ּוְתבּוָנה":  ַעת  "דַּ ְוֵסֶפר  ָלה  ַקבָּ בְּ ּוְתׁשּובֹות  ֵאלֹות  שְׁ ׁש"  לָּ ַהְמשֻׁ

ָלה בָּ מֹות ְלִלּמּוד ַהקַּ ַהְקדָּ

ֶלָחי"  ּכֹה  ם  "ַוֲאַמְרתֶּ הּוא  ים  ַחיִּ יֹוֵסף  י  ַרבִּ ל  שֶׁ יֹוֵתר  בְּ ַהיָּדּוַע  ּיּוטוֹ  פִּ
ָרֵאל  ִישְׂ ֶאֶרץ  בְּ ב  ִנְכתַּ ֶזה  ּיּוט  פִּ יֹוַחאי,  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ל  שֶׁ ִלְכבֹודוֹ 

ָרֵאל. ָכל ְקִהּלֹות ִישְׂ ל בְּ ְרֵסם ְוִהְתַקבֵּ "י ְוִהְתפַּ בִּ ל ָהַרשְׁ ִצּיּונוֹ שֶׁ ה'תרכ"ט, 1869 בְּ

ָרֵאל הּוִדים ְקַהל ֲעַדת ִישְׂ לּו ַהיְּ מּו ְוִקבְּ יְּ קִּ ה ָלנּו שֶׁ ָדָרא ְמַגלֶּ דֹוׁש ַהַחד בְּ יק ַהקָּ דִּ ַהצַּ

ן ִאיׁש ַחי ְוַהּזַֹהר ַהבֶּ

ראה עמוד יד...

ומי שאין לו יד בחכמה זו, גדולה רעתו, עד שאמרו 
מאן דלא עאל ונפק טב ליה דלא איברי.

סודות  לימוד  סוד 
על  מאד  גבה  התורה 
אשרי  הלימודים,  כל 
מי שזכה שחלק לו ה' 
יד  לו  ויש  חלק בבינה 
הקבלה,  בחכמת  ושם 
המצות  בעשית  ומכוין 
ולימודו  ובתפילותיו 
טוב  מה  הסוד,  פי  על 
גורלו,  נעים  ומה  חלקו 
אין הפה יכולה לספר 

והרגיל  מעלתם,  גודל 
בספר הזוהר הקדוש ראה יראה גודל מעלת האנשים 
האלה שלמים הפלא ופלא. ומי שאין לו יד בחכמה זו, 
גדולה רעתו, עד שאמרו מאן דלא עאל ונפק טב ליה 

דלא איברי.

פלא יועץ

שעה לימוד זוהר ביום שבת שוה
ללימוד 75 שנה ש"ס  בימות החול

כוחו של יהודי אחד

ראה עמוד ד...

הידעת

ַנת תרפ"א ַלִים ִמשְּׁ ירּושָׁ בִּ ין ַהגָּדֹול שֶׁ ית דִּ ַנת ַהבֵּ ַתקָּ יַע ְל-1000 ִסּיּוֵמי זַֹהר כְּ ָרֵתנּו ְלַהגִּ ַמטְּ

דֹוׁש ּזַֹהר ַהקָּ בּוִעים בַּ ָרה ְלָהֵקל ַעל ַהּלֹוְמִדים ּוְלָצֵרף עֹוד ְועֹוד ְיהּוִדים ְלַמְעגַּל ַהּלֹוְמִדים ַהקְּ ַמטָּ ים" בְּ י ָהַרבִּ ַע"י "ֶחְבָרה ְמַזכֵּ יְַּסנּו, "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" שֶׁ ְך ִהְתגַּ ם כָּ ְלשֵׁ
ָנה י ַהשָּׁ ָרִכים ְל-12 ָחְדשֵׁ ק ֶאת ַהּזַֹהר ְל-12 כְּ ֶצת ִהְצַלְחנּו ְלַחלֵּ ְלַאַחר ֲעבֹוָדה ְמֻאמֶּ

ָנה ֶאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר ָכל יֹום ְנַסיֵּם ּתֹוְך שָׁ ּקֹות ִמן ַהּזַֹהר בְּ ל 10 – 15 דַּ ִלּמּוד שֶׁ בְּ ְך שֶׁ ק ְלִלּמּוד יֹוִמי כָּ ֶרְך ְמֻחלָּ ל כֶּ כָּ שֶׁ כְּ
ים ּמּוד ַהּיֹוִמי ְלִזּכּוי ָהַרבִּ ל ִחנָּם ֶאת ַהּזַֹהר ע"פ ַהלִּ ּמּוד ַהּיֹוִמי ְיכֹוִלים ְלַקבֵּ ִלים ַעל ַעְצָמם ֶאת ַהלִּ יבֹות ְוּכֹוְלִלים ַהְמַקבְּ ים ְישִׁ ְדָרשִׁ י מִּ תֵּ בָּ

ַנת תרפ"א ַלִים ִמשְּׁ ירּושָׁ בִּ ין ַהגָּדֹול שֶׁ ית דִּ ַנת ַהבֵּ ַתקָּ יַע ְל-1000 ִסּיּוֵמי זַֹהר כְּ ָרֵתנּו ְלַהגִּ ַמטְּ
ים ַנזִּ כְּ ת ָהַאשְׁ ְקִהלַּ ים זֹוֶנְנֶפְלד אב"ד דִּ י יֹוֵסף ַחיִּ יְסִקין, ַרבִּ ַע ְיהּוָדא ֵלייּב דִּ ה ְיהֹושֻׁ י משֶׁ ן ַרבִּ י ִיְצָחק ְירּוָחם בֶּ יִקים ַרבִּ דִּ אֹוִנים ַהצַּ ם ָחְתמּו ַהגְּ שָׁ

ַעלוֹן ִמס' 1,2] ים ָזָצ"ל. ְועֹוד [ָראּו בְּ ִנים דק"ק ְסָפַרדִּ י ַיֲעקֹב ֵמִאיר ס"ט רֹאׁש ָהַרבָּ ַלִים, ַרבִּ עיה"ק ְירּושָׁ
אֹור ָהֶעְליוֹן ָכל ֲאָתר ַוֲאָתר עּורּו ְוִהְתעֹוְררּו ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם בָּ ְמָצִאים בְּ ָרֵאל ַהנִּ ֵני ִישְׂ ת ְלָכל ַאֵחינּו בְּ ְקִריָאה ִנְרגֶּשֶׁ ֵנֵצא בִּ

דֹוׁש ּמּוד ַהּיֹוִמי ִמּתֹוְך ַהּזַֹהר ַהקָּ ה. ִהְצָטְרפּו ַללִּ ֻאלָּ ֵקרּוב ַהגְּ ּבֹואּו ּוְטלּו ֵחֶלק בְּ
ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה בְּ ְתׁשּוַעת עֹוָלִמים בִּ ע בִּ ר יֹוַחאי ָיֵגן ֲעֵליֶכם ְוָעֵלינּו ְלִהוָּשַׁ ְמעוֹן בַּ י שִׁ נָּא ָהֱאלִֹקי ַרבִּ ּוְזכּות ַהתַּ

הצטרף עוד היום לאלפים הלומדים מספר הזוהר עמוד יומי
ל ָהַעלוֹן ַדף ָהַאֲחרוֹן שֶׁ ק ִחנָּם – בְּ ַלת ִסְפֵרי ַהּזַֹהר ַהְמֻחלָּ ָמה ֲעבּור  ַקבָּ ְלַהְרשָׁ

כל הקודם זוכה!
גם ניתן לקבל  את ספר הזוהר הקדוש אצל הרה"ג המקובל בניהו שמואלי שליט"א
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ל  'י ַזְרע'וֹ, אֹוִתּיֹות יֹוַחאי, ַעל ְיֵדי ַזְרעוֹ שֶׁ ַכ'ח ִמפִּ שָּׁ 'י לֹ'א תִּ כִּ
ַכח ַהּתֹוָרה שָּׁ ן יֹוַחאי, לֹא תִּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ הּוא ַרבִּ יֹוַחאי שֶׁ

ם  ַהשֵּׁ ִמְפֲעלֹות  ֲחזּו  ְלכּו 
ִמּסֹוד  ִנְפָלא  ּלּות  ִהְתגַּ
י  ַרבִּ ָהֱאלִֹקי  נָּא  ַהתַּ ת  ֻדלַּ גְּ
ִזְכרֹונוֹ  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ

ִלְבָרָכה:
ָידוֹ.  ַעל  ָרֵאל  שְׂ ִמיִּ ּתֹוָרה  ח  כַּ תַּ שְׁ ּלֹא תִּ ִהְבִטיַח שֶׁ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  י שִׁ ַרבִּ
ְכְנסּו  נִּ שֶׁ 'כְּ קלח:):  ת  בָּ (שַׁ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  בְּ ּמּוָבא  כַּ
ָרֵאל ְוָאַמר  שְׂ ח ִמיִּ כַּ תַּ שְׁ תִּ ַיְבֶנה ָאְמרּו: ֲעִתיָדה ּתֹוָרה שֶׁ ַרּבֹוֵתינּו ְלֶכֶרם בְּ
י  ִמפִּ ַכח  שָּׁ תִּ לֹא  י  "כִּ נֱֶּאַמר:  שֶׁ ח.  כַּ תַּ שְׁ תִּ ּלֹא  שֶׁ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ
ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר  ַהאי ִחּבּוָרא דְּ ּזַֹהר (ָנׂשא קכד:): 'בְּ ַזְרעֹו". ְוַכְמבָֹאר בַּ

ּה ִמן גָּלּוָתא'. ִיְפקּון בֵּ

י ַעל  ה. כִּ דֹושָׁ ל ּתֹוָרֵתנּו ַהקְּ רֹות שֶׁ ה ּבֹוא ּוְרֵאה ְוָהֵבן ִנְפָלאֹות ִנְסתָּ ְוַעתָּ
י  ַכח ִמפִּ שָּׁ י לֹא תִּ סּוק "כִּ ן יֹוַחאי ַעְצמוֹ ַעל ֶזה ַהפָּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ן ָסַמְך ַרבִּ כֵּ
ַעל  שֶׁ ַהזֶּה,  סֹוד  ר  ְוִנְסתָּ ז  ְמֻרמָּ ַעְצמוֹ  בְּ סּוק  ַהפָּ ֶזה  בְּ ֱאֶמת  בֶּ י  כִּ ַזְרעֹו". 
ח  כַּ תַּ שְׁ ן יֹוַחאי, ַעל ָידוֹ לֹא תִּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ הּוא ַרבִּ ל יֹוַחאי, שֶׁ ְיֵדי ַזְרעוֹ שֶׁ
'י  ַכ'ח ִמפִּ שָּׁ 'י לֹ'א תִּ סּוק "כִּ ל ֶזה ַהפָּ בֹות שֶׁ י סֹוֵפי תֵּ ָרֵאל. כִּ שְׂ ַהּתֹוָרה ִמיִּ
ַכח  שָּׁ י לֹא תִּ סּוק כִּ ה ַהפָּ ז ּוְמַגלֶּ ַרמֵּ מְּ ַזְרע'ֹו" ֵהם אֹוִתּיֹות יֹוַחא"י, ְוֶזה שֶׁ
ז  הּוא ְמֻרמָּ ַעְצמוֹ שֶׁ ל ֶזה בְּ י ַזְרעוֹ שֶׁ ְיָקא, ַהְינּו ִמפִּ י ַזְרעוֹ דַּ י ַזְרעוֹ, ִמפִּ ִמפִּ
ל יֹוַחאי  י ַעל ְיֵדי ַזְרעוֹ שֶׁ נָּא יֹוַחאי. כִּ הּוא ַהתַּ סּוק, שֶׁ ֶזה ַהפָּ ר בְּ ְוִנְסתָּ
ְמעוֹן  י שִׁ הּוא ַרבִּ ר ְלֵעיל, שֶׁ ְזכַּ נִּ בֹות כַּ סֹוֵפי תֵּ סּוק בְּ ֶזה ַהפָּ ז בְּ ֻרמָּ מְּ שֶׁ
א ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא  ּזַֹהר דָּ י בַּ ַכח ַהּתֹוָרה, כִּ שָּׁ ן יֹוַחאי, ַעל ָידוֹ לֹא תִּ בֶּ

ר ְלֵעיל. ְזכַּ נִּ כַּ

י  כִּ ע  דַּ י  כִּ ַאֵחר.  ָפסּוק  בְּ ז  ְמַרמֵּ הּוא  ַעְצמוֹ  בְּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ּסֹוד  שֶׁ ְוַדע, 
י'ׁש  ְו'ַקדִּ ִע'יר  ד):  ִניֵּאל  (דָּ ִחיַנת  בְּ הּוא  ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ נָּא  ַהתַּ
ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן –  ְוכּו'. (ֵסֶפר  ְמעֹו"ן  שִׁ בֹות  י תֵּ ָנ'ִחת, ָראשֵׁ 'ַמיָּא  שְׁ ִמ'ן 

ֶפר) ת ַהסֵּ ְתִחלַּ בִּ

'י ַזְרע'ֹו ַכ'ח ִמפִּ שָּׁ 'י לֹ'א תִּ כִּ סך הכל של הצרות של שנת תשס"ט:

יותר מחצי מיליון משפחות במצוקה, אלפי משפחות אלמנות, 
עשרות אלפי משפחות עם יתומים קטנים, עניים מרודים אחרי 
שנים ארוכות של סבל ומחסור זועקים אנא ה' הושיעה נא, ולא 

נענים, למה? למה? למה?
אנחנו צועקים רבונו של עולם - "ככלות כוחנו אל תעזבנו" 

מה אנחנו יכולים לעשות לצאת מכל הבעיות הגדולות האלו?

תשובה!

הישועה של כלל ישראל!
1000 גדולי ישראל צועקים ב"קול שופר" – 

רק הזוהר יציל אותנו

בשבת  אחת  שעה  זוהר  ילמד  יהודי  כל  אם 
צדקינו  משיח  של  שופר  קול  לשמוע  נזכה 
במהרה בימינו אמן (ראה באריכות בספרים 

אור הזוהר, גדולי ישראל והזוהר, ועוד)

כולם פה אחד אומרים שרק הזוהר הקדוש יציל אותנו

כל אחד שלומד זוהר הקדוש בכל יום, ובפרט בשבת מציל בזה עשרות 
אלפי משפחות מכל הצרות, [חוץ מהזכיות הגדולות שמקבל, ראה בפנים 
הגליון] ותזכו בזכות הזה לשנה טובה ומתוקה, כן, כך מבטיח לנו, מי? משה 

רבינו עליו השלום, אליהו הנביא ע"ה, והרשב"י זי"ע.

הרשב"י מבטיח
כל  מתבטלים  היו  וממילא  בחסד,  מתמלא  העולם  כל  הזוהר  ידי  שעל 

התלאות וכל הצרות מן העולם.

הולכים על בטוח
כל  על  לו  לכפר  וגם  טובים,  ושנים  ימים  לאריכת  יזכה  הזוהר  ידי  על 
עונותיו, ועומדת להציל אותו מכל הפגעים, וזוכה לבנים צדיקים קדושים 

וטהורים.

חשיפה

מלחמת העולם השניה, עוד מדינה ועוד אחת נכבשת ע"י היטלר ימ"ש, אין מי שיכול נגדו, כבר עומד הוא בשערי 
א"י, הלבבות הולמים, כולם חרדים מן העומד לקרות, מפחדים ממטרתו להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים 

טף ונשים...

הגה"צ רבי יהודה לייב אשלג זצ"ל יושב בחדרו קולמוסו בידו, כותב ומתרגם, מבאר ומברר את הזוהר הקדוש, ידוע 
ידע את שכתב רבי שמעון בר יוחאי "בספרא דא יפקון מגלותא", בזכות הזוהר הקדוש נצא מן הגלות, לכן תרגם 

את הזוהר הקדוש ללשון הקודש, כדי שכל יהודי, גם פשוטי העם, יוכלו ללמוד ולהבין את הזוהר הקדוש.

ישראל  ארץ  תושבי  נתבשרו  הזמן  באותו  לדפוס.  הקדוש  הזוהר  את  והביא  גמר את המלאכה  עצומה  יגיעה  לאחר 
שהמלחמה הסתיימה, זממו של היטלר ימ"ש לא הצליח, הוא לא כבש את ארץ ישראל. 

אותו הסיפור התרחש כאן בארץ הקודש במהדורה שניה בשנת תשס"ט. מלחמה בדרום, החמאס משגר טילי קסאם, 
מנסה ליירט את הטילים למרכז הארץ, ובעיקר לבית שמש, הנה לפניכם כותרת הכתבה שהתפרסמה בעיתון "חדש" 

בבית שמש.

ופלא המכון "מפעל הזוהר העולמי", הפועל בבית שמש, שקד באותה תקופה על  הפלא 
הוצאת הזוהר ע"פ העמוד היומי, באותו היום שהובאו לדפוס י"ב הכרכים של הזוהר המחולקים 
לי"ב חודשי השנה באותו היום הסתיימה מלחמת עזה. ובכלל כל מהלך המלחמה בעזה היתה 
לנו,  שעמדה  היא  הקדוש  הזוהר  זכות  לא  אם  יודע  מי  הטבע,  לדרך  ומעל  ניסים  בניסי 

והדברים מדברים בעד עצמם...
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מפעל הזוהר העולמי שוקד בימים אלו על הוצאה לאור של 
ספרי הזוהר בלשון הקודש

וספרי הזוהר מחולקים לפרשיות ולנושאים שונים, 
ועלונים לנוער*, לשם כך דרושים לנו מגיהים 

גרפיקאים ועורכים בהתנדבות,

מי רואה שותפים אלו ואינו משתתף עמהם,

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק!

המעונינים נא ליצור קשר, טל: 0548436784

ָחא ְטִמיִרין  כָּ יִנין ְלַאשְׁ ְזִמ ַרְבֵיי ְדַעְלָמא  יָחא ֲאִפיּלּו  ְליֹוֵמי ְמשִׁ ְיֵהא ָקִריב  ד  *) כַּ
ָאז  י  כִּ ִמּסֹודֹות,  ֲחׁשּוִבים  ְסָפִרים  אֹוְצרֹות  ִיְמְצאּו  ים  ְקַטנִּ [ְנָעִרים  ָחְכְמָתא  דְּ

ף קי"ח.) ֶרְך ֱאֶמת]. (זַֹהר ֵחֶלק א' דַּ ָעה, דֶּ א ָהָאֶרץ דֵּ ְתַמלֵּ תִּ

כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו

ְנָחס  ֵסֶפר ִאְמֵרי פִּ אִריץ ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו, בַּ ְנָחס ִמקָּ י פִּ דֹוׁש ַרבִּ מּוָבא ֵמָהַרב ַהקָּ
הּוא  ְלִמיִדים) ִלְלמֹד זַֹהר, שֶׁ ד (ַלתַּ יְך ְמַלמֵּ ף ק"ן), ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ: "ָצִר ֵלם (דַּ ַהשָּׁ
נֹוֵתן  ָהַרב  י ַמה שֶּׁ ְלִמיִדים. כִּ ָמה ַלתַּ יְך ְנשָׁ ְלַהְמשִׁ יָּכֹול  ים, שֶׁ ַהַחיִּ יַנת ֵעץ  ִח בְּ
ַוֲאִני  ְלׁשֹונוֹ.  אן  כָּ ַעד  ית",  ֲאִמתִּ ָמה  ְנשָׁ ּבוֹ  יח  ַמנִּ ֶזה  בָּ ינֹוק,  ְלַהתִּ ר  ָישָׁ ֶכל  שֵׂ
י ַהּזַֹהר ַמְלִהיב  ם טֹוב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו. כִּ ַעל שֵׁ ל עֹוד ֵמַהבַּ זֶּה ְמֻקבָּ י שֶׁ ַמְעתִּ שָׁ
ל  יַע ֶהָאָרה שֶׁ פִּ ּיּוַכל ְלַהשְׁ אֶֹפן שֶׁ ָרֵאל, בְּ שְׂ ל ִאיׁש ִמיִּ ל כָּ ָמה שֶׁ שָׁ ּוֵמִאיר ֶאת ַהנְּ

זּוָלתוֹ.  ה גַּם בְּ ָמה ְקדֹושָׁ ְנשָׁ

ם טֹוב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו: ַעל שֵׁ ָלה ֵמַהבַּ ַקבָּ

מכבוד  בקבלה  שיעורים   150 לשמוע  אפשר 
הרב הגאון המקובל בניהו שמואלי שליט"א, 
וראש  שלום",  "נהר  המקובלים  ישיבת  ראש 
עמותה  יוחאי",  בר  שמעון  דרבי  "היכלא 

העוסקת בהפצת הזוהר הקדוש ולימודו.
זוהר  שיעורי  מכיל 

וקבלה עדכניים של 

כבוד הרב שליט"א, 

מפי  השיעורים 

אמיתיים,  מקובלים 

שקיבלו תלמיד מפי 

רבו במשך דורות עד 

מאחר  רבינו,  משה 

ו"קבליסטים"  "מקובלים"  צצים  האחרונות  ובשנים 

עשויות  הללו  והפטריות  הגשם,  לאחר  פטריות  כמו 

כן  על  ביותר,  ומזיקות  רעילות  קרובות  לעתים  להיות 

האמיתיים  המקובלים  אצל  רק  ללמוד  קדושה  חובה 

המוסמכים.

בעוד  ואילך,  תשס"ו  ניסן  מחודש  שיעורים  מכיל 

שלמעלה מ-150 שיעורים נוספים בדיסק MP3 אפשר 

לקבל, בעמותה   היכלא דרשב"י. בישיבת נהר שלום, 

שילה 4, ירושלים, טלפון 02-6251451.

רווח כלל  פועלת ללא מטרת  היכלא דרשב"י  עמותת 

את  להפיץ  מטרה  לעצמה  ושמה  (מלכ"ר),  ועיקר 

ספר הזוהר הקדוש וחשיבותו בעולם, לקירוב הגאולה 

ולביטול גזירות קשות מעם ישראל.

חדשות ללומדי זוהר הקדוש וקבלה

הגה"צ הרב שמואלי בניהו
עם הגה"צ הרב הראשל"צ

הימים ימי הרת עולם, כל מי שעיניו בראשו מנסה לתפוס את הרגעים 
ליום הדין המתקרב אילינו בצעדי ענק. מי  זכיות  ולהוסיף לעצמו עוד 
שיש בידו להוסיף – מוסיף עוד שעות לימוד, פרקי תהלים, התבוננות 
הנאמרות בחטף במהלך השנה –  הנפש, התבודדות, התפילות  חשבון 

זוכות ליחס הראוי להן ונאמרות בכוונת הלב ובמתינות.

קברי הצדיקים הומי אדם, למירון מגיעים עשרות אלפי אנשים בימים 
בדחילו  נעשות  האלו  הסגולות  כל  איש,  אלף   30 נוסעים  לאומן  אלו, 
ומעבר,  מעל  היא  בה  וההשקעה  בראש,  צועדת  אחת  ומצווה  ורחימו, 

ובצדק ובמסירות נפש ממש.

הישועה האמיתית של כלל ישראל שלא עולה לך כסף ובזכותה שוברים 
כל המחיצות וממתיקין כל הדינים, בזכותה באים על האדם שפע טובה 
בזוהר  כמבואר  בה,  תלויה  שלימה  הגאולה  כל  שאפילו  עד  וברכה, 

הקדוש, ובדגל מחנה אפרים פרשת בשלח, וז"ל:

י  ַר'בִּ בֹות  תֵּ י  ָראשֵׁ  - ֵלי  גְּ ֵרי"ש  בְּ ָרָמה,  ָיד  בְּ יֹוְצִאים  ָרֵאל  ִישְׂ ּוְבֵני 
'ן י'ֹוַחאי 'ְמעוֹן בֶּ שִׁ

ָרֵאל  מוֹת יד ח), ְוַתְרּגּומוֹ: 'ּוְבֵני ִישְׂ ָיד ָרָמה' (ׁשְ ָרֵאל יֹוְצִאים בְּ א. 'ּוְבֵני ִישְׂ
ִמן  ִיְפקּון  א  דָּ ִסְפָרא  בְּ דֹוׁש  ַהקָּ ּזַֹהר  בַּ ִאיָתא  דְּ ֶרְך  דֶּ ַעל  ֵליּה,  גְּ ֵריׁש  בְּ ָנְפִקין 
ִמן  ִיְפקּון  ָדא  בְּ ַהּזַֹהר  ֶפר  ַהסֵּ ה  ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ כְּ יֹוֵתר  עֹוד  בָֹאר  מְּ שֶׁ ם  שָׁ ְוַעיֵּן  גָּלּוָתא, 

גָּלּוָתא.

ָיד  ר ְלֵעיל, בְּ ְזכַּ נִּ ָרֵאל יֹוְצִאים, ַהְינּו ִמן ַהגָּלּות, כַּ סּוק ּוְבֵני ִישְׂ פָּ ז בַּ ֻרמָּ מְּ ב. ְוֶזהּו שֶׁ
ֵל"י,  'ן י'ֹוַחאי, גְּ 'ְמעוֹן בֶּ י שִׁ בֹות ַר'בִּ י תֵּ ֵרי"ׁש ָראשֵׁ ֵלי, בְּ ֵריׁש גְּ ָרָמה, ְוַתְרּגּומוֹ בְּ

ָדא ִיְפקּון ִמן גָּלּוָתא, ְוָהֵבן. דֹוׁש ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ָאז בְּ ה ִסְפרוֹ ַהקָּ ְתגַּלֶּ יִּ שֶׁ כְּ

ה ְלסֹוף ְוֵקץ ְלָכל ָצרֹוֵתינּו  ָרֵאל, ִנְזכֶּ פּוצֹות ִישְׂ ָכל תְּ ְוַעל ְיֵדי ֲהָפַצת ִלּמּוד ַהּזַֹהר בְּ
יׁשּוַעת עֹוָלִמים. ע בִּ נּו ּוְלִהוָּשַׁ ה ָורֹאׁש ְלִפְדיוֹן ַנְפשֵׁ ִחלָּ תְּ

נפתח בנק חדש שיצבור לך זכויות הכי היותר ממה שחלמת כל 
החיים, כן זה הזוהר הקדוש!!!

זכור תזכור מי יתפלל עליך להצלחתך ביום הדין הגדול והנורא 
השנה בעת אשר אומרים "ונתנה תוקף..."?

מי באש? מי בחרב? מי ברעב? מי ישקט? מי יטרף? מי יתייסר? 
מי ינוע?

כאן הולכים על בטוח!!!

קדישא  החברייא  וכל  אלעזר  רבי  ובנו  יוחאי  בר  שמעון  רבי 
יתפללו עליך!!!

האם ראיתה בחיים שלך זכות גדולה מזו?

בקרוב יבא בע"ה המדור למדנו והושענו: סליחה לאלו שכתבו, 
ולא נותר לנו מקום כעת.

המעשה הנכון – בזמן הנכון
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כוחו של יהודי אחד

הידעת

חשבון אמיתי של גודל הזכות לימוד הזוהר הקדוש בשבת קודש
יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול ללימוד תורה של 75 שנה בימות חול

כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך 75 שנה

- ְלׁשוֹן ספר דרך צדיקים  מהצדיק הקדוש
רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 
לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה

שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

החשבון בשעות יהיה:
75X354X10 שוה: 265,500 שעות תורה בנגלה

(10 שעות לימוד של אברך בש"ס ביום,  354 ימים בשנה)

זה מבוסס על 10 שעות לימוד תורה ביום
[למעשה החשבון של 75 שנה מתייחס ל 24 שעות ביממה]

וכעת נעשה חשבון, אם יהודי יתמיד בלימוד של שעה אחת בשבת
במשך 52 שבתות בשנה לאורך 70 שנה 

70X52X265,500=966,240,000 :יצא אם כך, שבשבעים שנות חיים של אדם, יעלה החשבון ל

זאת אומרת אם לומדים שעה אחת קבלה ביום שבת קודש במשך 70 שנה, עולה החשבון כמעט למליארד 
שעות, והרי זה בהישג ידו של כל יהודי, ועכשיו אפשר להבין למה כל גדולי הספרדים עודדו ואמרו שבזכות 

הזוהר הקדוש נגאל במהרה. מבוסס על 70 שנות חייו של אדם (לפי תהלים)  לחשבון 52 שבתות בשנה

עכשיו תבינו אם אתה מזכה רק ליהודי אחד שילמוד שעה בזוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה שיצטבר 
ב11 דורות* בהתחשב במשפחה בת 5 ילדים** למספר עצום של אנשים: 48,828,125 של הדור האחרון זאת 

אומרת מספר הצאצאים של בן אדם אחד, וערך שעות של תורה משעה אחת זוהר שוה: 

סך הכל שעות התורה:  48,828,125X996,240,000=47,179,687,500,000,000 שעות, 
כלומר כ-47 מיליון מליראדי [ביליון] שעות תורה. 

וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.
* כיון שנותרו לכל היותר כ 230 שנה עד 6000 שנה שזה הזמן שמוזכר בגמרא לקיום העולם הזה,  (מסכת סנהדרין דף צז/א: אמר רב קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב 

שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום). ומשך דור בימינו הינו כ 20 שנה, הרי בזמן שנותר יש מקום ל11 דורות

** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

5   X5  1
25  X5  2
125  X5  3
625  X5  4

3,125  X5  5
15,625  X5  6
78,125  X5  7
390,625  X5  8

1,953,125  X5  9
9,765,625  X5 10
48,828,125   11

המשך מעמוד א...



"מפעל הזוהר העולמי" שע"י "חברת מזכי הרבים"         עמוד ה  

hazohar.com@gmail.com :רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש א' 99093       טל:0548436784 פקס:02-995-1300 דואר אלקטרוני

כוחו של יהודי אחד

הידעת

חשבון אמיתי של גודל הזכות לימוד הזוהר הקדוש בשבת קודש
יהודי הלומד זוהר שעה אחת ביום שבת קודש שקול ללימוד תורה של 75 שנה בימות חול

כלומר אם למדנו שעה אחת זוהר בשבת קודש שקול לפועל הנעשה מלימוד תורה במשך 75 שנה

- ְלׁשוֹן ספר דרך צדיקים  מהצדיק הקדוש
רבי מרדכי שרעבי זכר צדיק לברכה, זי"ע: 
לימוד קבלה וזוהר ביום שבת במשך שעה

שוה ללימוד 75 שנה בימות החול

החשבון בשעות יהיה:
24*354*75=637,200 שוה: 637,200 שעות תורה בנגלה

זה מבוסס על 24 שעות לימוד תורה ביום
יוצא ששעה אחת בלימוד זוהר בשבת קודש בשבעים שנות חיים של אדם יעלה החשבון

70X52X637,200=2,319,408,000
2 מיליארד 319 מיליון 408 אלף

זאת אומרת אם לומדים שעה אחת קבלה  ביום שבת קודש במשך 70 שנה, עולה החשבון יותר משני מיליארד 
שעות, והרי זה בהישג ידו של כל יהודי, ועכשיו אפשר להבין למה כל גדולי הספרדים עודדו ואמרו שבזכות 

הזוהר הקדוש נגאל במהרה. מבוסס על 70 שנות חייו של אדם (לפי תהלים) 52 שבתות בשנה

עכשיו תבינו אם אתה מזכה רק ליהודי אחד שילמוד שעה בזוהר בשבת זכית לקבל מיליארד שעות תורה] שיצטבר 
ב 11 דורות** בהתחשב במשפחה בת 10 ילדים ** למספר עצום של אנשים: 100,000,000,000 של הדור האחרון 

זאת אומרת מספר הצאצאים של בן אדם אחד, וערך שעות של תורה משעה אחת זוהר שוה: 

סך הכל שעות התורה: (2,319,408,000 מוכפל ב-100,000,000,000 מיליארד -  223,020,000,000,000,000,000 שעות, 

 כלומר כ-223 קווענטיליון 20 קוואדריליון שעות תורה.

וכל הזכות העצום מכוחו של יהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד את הזוהר וצאצאיו הלכו בעיקבותיו.

* כיון שנותרו לכל היותר כ 230 שנה עד 6000 שנה שזה הזמן שמוזכר בגמרא לקיום העולם הזה,  (מסכת סנהדרין דף צז/א: אמר רב קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב 
שנאמר ונשגב ה' לבדו ביום). ומשך דור בימינו הינו כ 20 שנה, הרי בזמן שנותר יש מקום ל11 דורות

** הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

10   X5  1
100  X5  2

1000  X5  3
10000  X5  4

100000  X5  5
1000000  X5  6

10000000  X5  7
100000000  X5  8

1000000000  X5  9
10000000000  X5  10

100000000000   11

זאת אומרת 100 מיליארד צאצאים
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תֹות ַעל  בָּ שַׁ ְלֶמֶדת בְּ ל ּתֹוָרה ַהנִּ ּה שֶׁ ְבָחּה ְוֶעְרכָּ שִׁ ַרּבֹוֵתינּו ִהְפִליגּו בְּ
ת  ָרשַׁ פָּ סֹוף  דֹוׁש  ַהקָּ ַהּזַֹהר  ְלׁשוֹן  כִּ ַהחֹל,  ימֹות  בִּ ְלֶמֶדת  ַהנִּ זוֹ  ֵני  פְּ
אֹוַרְיָתא,  ִלין בְּ דְּ תַּ ִמשְׁ ינּון דְּ ָכל ִא ָאה חֹוְלֵקיהוֹן דְּ ַלח-ְלָך" – ַזכָּ "שְׁ

ָאר יֹוִמין". א ִמשְּׁ תָּ בְּ שַׁ יֹוָמא דְּ

ָעה  ְוָאַמר: "שָׁ ָאְזֵני ְמקָֹרָביו  ַעם בְּ א פַּ טֵּ י ִהְתבַּ ְרַעבִּ ַכי שַׁ נּו ָמְרדְּ ַרבֵּ
ָנה  ְלִלּמּוד שָׁ ָוה  ת, שָׁ בָּ יֹום ַהשַּׁ ט בְּ שָׁ ִלּמּוד ּתֹוָרה על דרך ַהפְּ ל  שֶׁ
יֹום חֹל, ִהיא  ָלה בְּ ל ִלּמּוד זַֹהר ְוַקבָּ ָעה ַאַחת שֶׁ יֹום חֹל. ְושָׁ ֵלָמה בְּ שְׁ
ת  בָּ יֹום שַׁ ָלה ְוזַֹהר בְּ יֹום חֹל. ִלּמּוד ַקבָּ ט בְּ שָׁ ל ִלּמּוד פְּ ָנה שֶׁ מוֹ שָׁ כְּ

ימֹות ַהחֹל". ָנה בִּ ְבִעים ְוָחֵמׁש שָׁ ָוה ְלִלּמּוד שִׁ ָעה שָׁ ְך שָׁ ֶמשֶׁ בְּ

ׁשוֹן ַהּזַֹהר  נּו ִיְמָצא ַהּקֹוֵרא ִמלְּ (הערה: ר.ש. ר. ַוֲהָבָנה ְלִדְבֵרי ַרבֵּ
ַהּתֹוָרה,  סֹודֹות  ֵאֶצל  ּוְכֶתֶבן  יר  ָחִצ כְּ ָנה  שְׁ ַהמִּ ִלּמּוד  ֶאת  ה  ַהְמַדמֶּ
ינּון  ְלִא "ַווי  עה:)  ף  (דַּ ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  בְּ "ַויֵֵּצא"  ת  ָפָרשַׁ בְּ ר  ְזכַּ ְוַכנִּ
אֹוַרְיָתא". ְועֹוד ֵהִביא  ִסְתֵרי דְּ אֹוַרְיָתא ְוָלא ָיְדִעין בְּ ֶבן בְּ ָאְכִלין תֶּ דְּ
מֹות", ְלׁשֹונֹות ּוְמקֹורֹות ׁשֹוִנים  ַער ַהַהְקדָּ ְל"שַׁ ָמתוֹ  ַהְקדָּ מהרח"ו בְּ
ָלה). בָּ ת ּתֹוַרת ַהקַּ ין ְלֻעמַּ יפִּ ְפָחה ּוְקִל ְגֶלה שִׁ ּקֹוְרִאים ְלִלּמּוד ַהנִּ שֶׁ

ל  יִקים מכ"ק ַהְמֻקבָּ ֶרְך ַצדִּ ּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים דֶּ יֵקי ֱאֶמת בַּ דִּ ים ִמצַּ (ֻעְבּדֹות, ַהְנָהגֹות ּוַמֲעשִׂ
י זצוק"ל) ְרַעבִּ ַכי שַׁ י ָמְרדְּ ל ַרבִּ ים סנואני זצוק"ל, ומכ"ק ַהְמֻקבָּ י ַחיִּ יק ַרבִּ דִּ ַהצַּ

ָעה ל שָׁ ּה שֶׁ ֶעְרכָּ

כמה שעות יש ב 75 שנה? - ביום 24 שעות כפול 354 ימים כפול 75 שנה - סך הכל: 637,200 שעות יש ב 75 שנה - כמו 
מספר אותיות בתורה, ונשמות של עם ישראל שיצאו ממצרים. [לא כולל שנים מעוברות].

כוחו של יהודי אחד

הידעת
חשבון אמיתי של זכות הזוהר הקדוש

ליהודי אחד שקיבל על עצמו ללמוד זוהר שעה אחת ביום

דֹוָלה ַמֲעַלת ִלּמּוד  ה גְּ מָּ יַָּדְעתָּ כַּ א ֶמֶלְך (תקוני זוהר מ"ג): ְוֵכיָון שֶׁ סֵּ הידעת!!! - ְלׁשוֹן ַהכִּ
י ִלּמּוד ַהּזַֹהר  ָלה, כִּ בָּ ּלֹוֵמד ַהקַּ ָכר ְלִמי שֶׁ ָחְכַמת ָהֱאֶמת כּו'... ִיוַָּדע ּגֶֹדל ַהִחּיּוב ְוגֶֹדל ַהשָּׂ

רּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד, ה ִלְלמֹד ּוְלָהִבין פֵּ ן ִאם ִיְזכֶּ כֵּ ָעְלָמא ּבֹוֶנה ָעְלִמין, ְוָכל שֶׁ ִגיְרָסא בְּ בְּ
ִמיָמה. ָנה תְּ ט שָׁ שָׁ ִלּמּוד ַהפְּ ה בְּ ּלֹא ַיֲעשֶׂ ָעה ַאַחת ַמה שֶּׁ שָׁ ּקּון ְלַמְעָלה בְּ ה ּבוֹ תִּ ַיֲעשֶׂ

והחשבון של שעה אחת לימוד זוהר ביום, הוא שוה ל:

3540 שעות בשנה
(10 שעות לימוד של אברך בש"ס ביום,  354 ימים בשנה)

במשך 50 שנה ליהודי בודד יעלה המאזן:  172,500 שעות תורה.
שיצטבר ב 11 דורות בהתחשב במשפחה בת 5 ילדים* למספר עצום של אנשים: 48,828,125 

של הדור האחרון
סך הכל שעות התורה: 84,228,515,625,000 שעות, 

כלומר כ-84,000 מליראדי [ביליון] שעות תורה. (48,828,125 מוכפל ב- 172,500)
הלכו  וצאצאיו  הזוהר  את  ללמוד  עצמו  על  שקיבל  אחד  יהודי  של  מכוחו  העצום  הזכות  וכל 

בעיקבותיו.

* הערה חישוב מספר הצאצאים בדור האחרון:

5   X5  1
25  X5  2
125  X5  3
625  X5  4

3,125  X5  5
15,625  X5  6
78,125  X5  7
390,625  X5  8

1,953,125  X5  9
9,765,625  X5 10
48,828,125   11
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שעה אחת לימוד זוהר בשבת קודש יותר מאלף שנים פשט ביום חול.

דין  העורך  יוחאי  בן  שמעון  רבי 
חיים  לשנת  לזכות  בשמים  שלנו 
זאת  ומתוקנים   ומתוקים  טובים 
אומרת שעה אחת של שבת שוה: 
אחת  ושעה  חול  ביום  שעות  אלף 
של לימוד זוהר הקדוש ביום חול 
יותר משנה שלימה של לימוד פשט 
לימוד  של  אחת  שעה  מזה:  יוצא 
אומרת:  זאת  חול.  ביום  שנים פשט  יותר מאלף  קודש  הקדוש בשבת  זוהר 
אם לימוד זוהר 6 שעות בשבת קודש, מתקן 6 אלפים שנה של העולם. מכאן 
יכולים להבין את גודל הכוח של יהודי פשוט הלוקח על עצמו ללמוד זוהר 
הקדוש בשבת קודש 6 שעות, מחזיק את כל הבריאה כולה, מיום בריאת 
העולם עד ביאת המשיח בב"א. מכאן יכולים להבין איזה כוח גדול יש בזוהר 

הקדוש שמתקן את כל העולם כולו, 

כמו שאמר הרשב"י הקדוש במסכת סוכה דף מ"ה ע"ב, וזה לשונו: ואמר 
את  לפטור  אני  יכול  יוחאי  בן  שמעון  רבי  משום  ירמיה  רבי  אמר  חזקיה 
כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי אלעזר בני עמי 
מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא 

העולם עד סופו.

הרשב"י הקדוש נתן לנו סגולה גדולה כזאת: שבלימוד זוהר הקדוש 6 שעות 
בשבת קודש, מתקנים 6 אלפים שנה של העולם.

על ידי לימוד שעה אחת זוהר בשבת קודש אפשר להביא הגאולה שלימה

 בספר ישעיה (פרק ס' פסוק כ"ב): "הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום 
אני ה‘ בעתה אחישנה"  צריך ביאור, מה כוונת הפסוק שהקטן יהיה לאלף, 

איך יכול להיות שבן אדם קטן יזכה להיות לאלף והצעיר לגוי עצום?
נראה לפרש בהקדם הפסוק הקודם פסוק כ"ב, שאמר: "ועמך כלם צדיקים 
לעולם יירשו ארץ נצר מטעו {מטעי} מעשה ידי להתפאר", דהנה איך יכול 
להיות ועמך כלם צדיקים וכו', הלא הקדוש ברוך הוא נתן לנו יצר הרע די 
גדול, וצריך לנהל איתו מלחמה כבידה, וקשה מאוד לנצח אותו, אתמהה?

ולפרש זאת נקדים דברי המפרשים: בתרגום יונתן על ישעיה (פרק ס פסוק 
כב): דזעיר בהון יהי לאלפא ודחלש לעם תקיף אנא ה‘ בזמנה איתינה: 
וברש"י ישעיה שם: עתה אחישנה - זכו אחישנה לא זכו בעתה: ובמצודות 
דוד שם: קטן - השבט הקטן יתרבה עד אלף פעמים ככה. והצעיר - כפל 
ה' - אשר היכולת בידי לכן בבוא עת הגאולה אמהר  הדבר במ"ש. אני 
להרבות הקטן לאלף והצעיר לגוי עצום: וברד"ק שם: קטן - אינו אומר על 
גוף אחד כי מה ענין קטן וצעיר אלא רוצה לומר השבט והמשפחה, הקטן 
מהם יהיה לאלף פעמים ממה שהוא עתה, וכפל הענין במ"ש כמנהג, ואמר 

הצעיר לגוי עצום:

אני ה' בעתה אחישנה - זאת הטובה שאני מבטיחם אני ה' אעשנה שהיכולת 
בידי, ואמר בעתה ואמר אחישנה אמרו רז"ל זכו אחישנה לא זכו בעתה, 
ויש לפרש כשיגיע עתה אחישנה, לגמרה מהרה כי לא יארך זמן מעת החל 

הישועה עד כלותה, וי"ת אנא השם בזמנה אייתינה:

יהיה  בכח   - והצעיר  הכמות  בריבוי   - לאלף  יהיה  הקטן  שם:  ובמלבי"ם 
לגוי עצום - בריבוי האיכות בכח ועצמה, והגם שאני מתמהמה עתה והעם 
ומעטים, הנה אני ה' בעתה אחישנה - בבא העת המיועד אעשה  חלשים 
הדבר בזריזות (כי זה גדר פעל חיש) ואמלא את הבטחתי, עד כאן לשונם 

ז"ל.

דברי  פי  על  לפרש  אפשר 
לומד  שאם  חי  איש  הבן 
זה  זוהר  אחת  שעה  בשבת 
ואם  שנים,  אלף  שלמד  כמו 
לומד 6 שעות בשבת נחשב 

כמו שלמד שש אלפים שנה של בריאת העולם. ועל ידי נזכה אני ה' בעתה 
אחישנה - בבא העת המיועד אעשה הדבר בזריזות כמו שכתב המלבי"ם. 

התשובה היא על ידי שילמוד שעה אחת בזוהר הקדוש בשבת קודש.עוד 
אור החיים הקדוש,  נראה לפרש בהקדם מה שכתוב בספר אגרת מסע 
(כתב יד אחד מתלמידיו), וזה לשונו שם: ולמדנו עד ששה שעות, ובסוף ו' 

שעות נתמלא הבית ריח טוב* אשר כמוהו לא נהיה, 

ובזה יבואר הפסוקים ועמך כלם צדיקים, שאם כולנו נתחיל ללמוד ולגרוס 
בזוהר נזכה להיות צדיקים, לעולם יירשו ארץ ונזכה לירושת הארץ,  נצר 
במה  אתנו  להתפאר  יוכל  שהקדוש  להתפאר,  ידי  מעשה  {מטעי}  מטעו 
אלפים  של ששת  תורה  של  עולם  לקיים  שעות  של ששה  במשך  שזיכינו 
והצעיר  יהיה לאלף  נזכה למה שאמר בפסוק הבא "הקטן  ידי  ועל  שנה, 
לגוי עצום אני ה‘ בעתה אחישנה" ושאלנו איך יכול להיות שהקטן, אפילו 
לפרש  עצום? אפשר  לגוי  והצעיר  לאלף,  יהיה  כמשמעו  פשוטו  קטן  ילד 
התשובה היא על ידי שילמוד שעה אחת בזוהר הקדוש בשבת קודש.עוד 
אור החיים הקדוש,  נראה לפרש בהקדם מה שכתוב בספר אגרת מסע 
(כתב יד אחד מתלמידיו), וזה לשונו שם: ולמדנו עד ששה שעות, ובסוף ו' 

שעות נתמלא הבית ריח טוב אשר כמוהו לא נהיה.

* לימוד ספר הזוהר הקדוש במירון: היום יום ב', ה' לאדר ב', שנת וית"ן ל"ו, נסענו מעכו 
לצפת ת"ו לראות את פני האדון ה' בארץ הגליל, ואחר כך הלכנו למירון וכו' ולמדנו שם 
בחשק גדול ובאהבה גדולה ובשמחה ספר הזוהר עד  ד' שעות מהלילה, ועמדנו לאכול, 
וחזרנו תיכף אחר האכילה לימודינו כפי שנתן הרב לכל אחד מהחברים שהיו שם ספר 
אחד של הזוהר. והיה חלקי ספר בראשית, ולמדנו עד ששה שעות, ובסוף ו' שעות נתמלא 
הבית ריח טוב אשר כמוהו לא נהיה וכו'. ולמדנו עד ח' שעות מהלילה, והלכנו לישון. וקודם 
שהאיר היום כשני שעות עמדנו על משמרתנו ולא ישננו כי אם שני שעות, וישבנו ללמוד. 
וכשהאיר פני המזרח התפללנו כוותיקין וישבנו ללמוד עד י"ח שעות בלי הפסק בינתיים 
אפילו בדיבור של דברי תורה. ואחר שאכלנו חזרנו ללימודינו כל יום חמישי, עד ח' שעות 
מהלילה. וביום ו' בבוקר וכו'. ובכל יום השבת היינו לומדים זהר, ובלילה ליל מוצאי שבת 
עשינו משמורות כל הלילה, שהאידרות אמר הרב שנלמד אותם ביחד, וכן היה. ובשעה 
שהתחלנו האדרות היתה הארה גדולה והרגש גדול בנשמותינו וכו', וגמרנו האדרות סמוך 
לאור היום, ולמדנו מאמרי בר יוחאי בשמחה גדולה. (אגרת מסע אור החיים הקדוש, כת"י 

אחד מתלמידיו, נדפס בס' טעמי המנהגים, עניני הילולא דרשב"י)

ב) קביעות זמנים ללמוד ספר הזהר על ציון רשב"י:
א. בהיות חברים מקשיבים אצל ציון רשב"י ועוסקים באמרותיו אמרות טהורות כדרכו 

פעמים בשנה מעת לעת ומפקידה לפקידה וכו'. (ספר החרדים בהקדמה)

וכו' למירון, ושם פורסים  ב. שני פעמים בשנה חוק ולא יעבור הולכים כל חכמי סגולה 
אוהל אחד מן קברו של רשב"י עד קברו של ר"א, ויושבים שם בין רשב"י ור"א י' ימים וי' 
לילות רצופים ועוסקים בספרי הזוהר. וזה הסדר הם עושים עשרה ימים קודם שבועות 

ועשרה ימים קודם ראש השנה תמיד. (ספר מצרף לחכמה)

ג. כך נהגו הראשונים כמלאכים, רבנן קדישין, תקיפי ארעא דישראל של אותו הדור דעה, 
שעלו בחצרות בית ה' במירון שתי פעמים בשנה ולמדו שם זוהר הקדוש בקודש, שפכו את 
לבם בבכי ומרירות לבם לתיקון נפשם בתשובה עילאה. וכן מצינו שנהגו כן תלמידי גורי 
האריז"ל ושאר חכמי וגדולי התורה מצפת ת"ו לעלות מירונה שני פעמים בשנה ללמוד 

שם ספרי זוהר הק'. (טעמי המנהגים, עניני הילולא דרשב"י)

(אמר  א.  אורה:  שערי  לו  יפתחו  הסוד  תורת  שכשילמד  יוסף  להבית  הבטיח  ה"מגיד" 
המגיד למרן הבית יוסף): אם תקבע עתים בחכמת הקבלה, אפתח לבך בה דתדביק רזין 

סתימין דלא ידע יתהון בר נש. (מגיד מישרים פ' בא)

כף החיים שו"ע אורח חיים סימן קנה

בן איש חי    פרשת שמות

רבי שמעון בן יוחאי העורך דין שלנו בשמים לזכות לשנת חיים טובים ומתוקים ומתוקנים
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חמישים ושמונה ספרים וקונטרסים על הזוהר

ם: ֶעְזַרת ַהשֵּׁ הֹוֵצאנּו ָלאֹור בְּ  ְסָפִרים ַעל ַהּזַֹהר ְוִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל שֶׁ

ָנה (ִעם זַֹהר  ק ְלִלּמּוד יֹוִמי ְל-354א.  ְימֹות ַהשָּׁ ֵסֶפר זַֹהר ַהּיֹוִמי - ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהְמֻחלָּ
ָנה. י ַהשָּׁ ָרִכים ְמפָֹאִרים ְלי"ב ָחְדשֵׁ ָחָדׁש ְוִתּקּוֵני זַֹהר) 12 כְּ

ִלי זַֹהר  ָנה (בְּ ק ְלִלּמּוד יֹוִמי ְל-354ב.  ְימֹות ַהשָּׁ ֵסֶפר זַֹהר ַהּיֹוִמי - ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהְמֻחלָּ
ָנה. י ַהשָּׁ ָרִכים ְמפָֹאִרים ְלי"ב ָחְדשֵׁ ָחָדׁש ְוִתּקּוֵני זַֹהר) 12 כְּ

ָנה.  ק ְלִלּמּוד יֹוִמי ְל-354ג.  ְימֹות ַהשָּׁ ּקּוֵני זַֹהר ַהְמֻחלָּ ּקּוֵני זַֹהר ַהּיֹוִמי - ֵסֶפר תִּ ֵסֶפר תִּ
400 ַעּמּוִדים

ָנה. ק ְלִלּמּוד יֹוִמי ְל-354ד.  ְימֹות ַהשָּׁ ֵסֶפר זַֹהר ָחָדׁש - ֵסֶפר זַֹהר ָחָדׁש ַהְמֻחלָּ
ְלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש ּוְבִאיִדיׁש. 192ה.  ַעּמּוִדים ֵאין ִליְכט פּון ּתֹוָרה - ִנְפְלאֹות ַהּזַֹהר בִּ

ִאיִדיׁש. 32ו.  ַעּמּוִדים "י בְּ בִּ ְחּתוֹן ַעל ָהַרשְׁ ן ֵעֶדן ַהתַּ ִאין ִליְכט פּון ּתֹוָרה - גַּ
ִאיִדיׁש ַעל ַהּתֹוָרה חלק א'. 272ז.  ֵאין ִליְכט פּון ּתֹוָרה - נֶֹפת צּוִפים בְּ
ִאיִדיׁש ַעל ַהּתֹוָרה. חלק ב' 272ח.  ֵאין ִליְכט פּון ּתֹוָרה - נֶֹפת צּוִפים בְּ

ה' ֲחָלִקים. זַֹהר ּתֹוָרה ַעל ַהּתֹוָרה ט. 
זַֹהר ּתֹוָרהי.  ַעל ַנ"ְך.

זַֹהר ּתֹוָרהיא.  ֶהָחָדׁש ַעל ַהּתֹוָרה.
ית. 80יב.  ַעּמּוִדים. ֵראשִׁ ִלּקּוֵטי זַֹהר: בְּ

ַעּמּוִדים. מֹות. 105יג.  ִלּקּוֵטי זַֹהר: שְׁ
ָבִרים. 206יד.  ַעּמּוִדים. ר – דְּ ְדבָּ מִּ ְקָרא-בַּ ִלּקּוֵטי זַֹהר: ַויִּ

ִרית, ַהבְּ ּקּון  תִּ ת  ְקֻדשַּׁ ַעל  ְועֹוד  ֵמַהּזַֹהר  גָּדֹול  ִלּקּוט  ית,  ֵראשִׁ בְּ ִרית:טו.   ַהבְּ ּקּון  תִּ
400 ַעּמּוִדים.

ית  ֵראשִׁ יָניו ּוִמְנָהָגיו ֵסֶדר בְּ ִרית דִּ ַגם ַהבְּ ִמיַרת ְוִתּקּון פְּ ַעל שְׁ "י טז.  בִּ ית ָהַרשְׁ ֵסֶפר בֵּ
ַגם ְוִתּקּון  ָכר ְועֶֹנׁש ַעל ִעְנְיֵני פְּ ל שָׂ ּמּוד שֶׁ מֹות - ֵחֶלק א', ּבוֹ ְיבָֹאר ּגֶֹדל ִעְנַין ַהלִּ שְׁ

ִרית.  160 ַעּמּוִדים ַהבְּ
ית  ֵראשִׁ יָניו ּוִמְנָהָגיו, ֵסֶדר בְּ ִרית, דִּ ַגם ַהבְּ ִמיַרת ְוִתּקּון פְּ "ייז.  ַעל שְׁ בִּ ית ָהַרשְׁ ֵסֶפר בֵּ
ַגם ְוִתּקּון  ָכר ְועֶֹנׁש ַעל ִעְנְיֵני פְּ ל שָׂ ּמּוד שֶׁ מֹות - ֵחֶלק ב', ּבוֹ ְיבָֹאר ּגֶֹדל ִעְנַין ַהלִּ שְׁ

ִרית. 124 ַעּמּוִדים ַהבְּ
ָקָטן.  ִלְפָרט  תשס"ד  ַנת  שְׁ ָלאֹור  הּוָצא  ִראׁשוֹן  ֵחֶלק  ִריתיח.   ַהבְּ ַגם  פְּ ּקּון  תִּ ֵסֶפר 

ׁש. 420 ַעּמּוִדים ִחנָּם ְלָכל ּדֹוֵרׁש ּוְמַבקֵּ ק בְּ ים, ּוִמְתַחלֵּ ס ִלְזכּות ָהַרבִּ ֶפר ִנְדפַּ ַהסֵּ
ִלּקּוֵטי  בְּ ְמבָֹאר  כַּ ָלִלי"  ַהכְּ ּקּון  "תִּ ְקָרא  ַהנִּ ִרית  ַהבְּ ּקּון  תִּ הּוא  י  כִּ  - ָלִלייט.   ַהכְּ ּקּון  תִּ
לֹום, לֹוַמר  ּקּון ְלִמְקֵרה ַלְיָלה, ַחס ְושָׁ מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' (ִסיָמן כ"ט אֹות ד'), ְוהּוא תִּ
אֹותוֹ  ים (טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ) בְּ ִהלִּ ָרה ִמְזמֹוֵרי תְּ ֵאּלּו ָהֲעשָׂ
ָרֵאל ּוְקדֹוׁשוֹ, ַנַחל  י אֹור ִישְׂ יק ָהֲאִמתִּ דֹוׁש ַצדִּ נּו ַהגָּדֹול ְוַהקָּ ָרה לוֹ, ֵמַרבֵּ קָּ ַהּיֹום שֶׁ

ֶרְסֶלב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו. 72 ַעּמּוִדים י ַנְחָמן ִמבְּ נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ַרבִּ
ִטים  פָּ מֹות - ִמשְׁ ּיֹות שְׁ ְרשִׁ ָרֵאל" פַּ ִריתכ.  - ְוהּוא ִלּקּוט ֵמ"חֹק ְלִישְׂ ת ַהבְּ ֵסֶפר ְקֻדשַּׁ

ִרית.36  ַעּמּוִדים ִמיַרת ַהבְּ ת ּושְׁ ה ַעל ְקֻדשַּׁ ֲעֵרי ְקֻדשָּׁ ִעם הֹוָספֹות ֲחָדׁשֹות שַׁ
ִמיַרת ֵעיַנִים. 44כא.  ַעּמּוִדים שְׁ ָכר ְוָהעֶֹנׁש בִּ ַהשָּׂ

עֶֹמר, ְוָכל  "י, ַל"ג בָּ בִּ יף ַעל ִעְנְיֵני ִלּמּוד ַהּזַֹהר, ַרשְׁ אֹור ַהּזַֹהר -כב.  ִלּקּוט גָּדֹול ּוַמקִּ
ֵעף. 560 ַעּמּוִדים. ְסתַּ ַהמִּ

ְזַרח אֹור ַהּזַֹהר. 386כג.  ַעּמּוִדים. ֶמׁש ַויִּ ָקָרא ַלשֶּׁ
ְוִלּמּוד  ְוִתּקּוִנים  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ִעְנְיֵני  ַעל  יף  ּוַמקִּ גָּדֹול  ִלּקּוט   - ֶהָחָדׁשכד.   ַהּזַֹהר  אֹור 
ֵעף.  ְסתַּ "י ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּזַֹהר, ְוָכל ַהמִּ בִּ רּות ְלַרשְׁ ָלה, ְוגֶֹדל ַמֲעַלת ִהְתַקשְּׁ בָּ ַהקַּ

613 ַעּמּוִדים
הדרך וההכנה ללימוד ספר הזוהר הקדוש בו יבואר גודל החיוב ללמוד וללמד הזוהר הקדוש והתיקונים וחכמת 

האמת - סגולות הגדולות והנוראות הטמונות בזוהר הקדוש - הזוהר תיקון להשכינה ומקרב הגאולה - ספר 

הזוהר הוא עיקר כל ספרי מוסר, והוא ילהב לבך בשלהבת אש לעבודה התמימה, ספר הזוהר הוא המפתח והוא 

הסוגר – על ידי לימוד והפצת הזוהר הקדוש מתקשרים להרשב"י בזה ובבא - הספר של הצדיק הוא נשמת 

הצדיק - הענין הגדול ללמוד הזוהר הקדוש בדור הזה יותר מדורות הקודמים - בדורות האחרונים יבינו וישכילו 

ברזי התורה שלא השיגו הקודמים - מי שאינו מאמין ולומד תורת הח"ן הוא בבחינת "מפריד אלוף לא יראה 

מאורות" - טבילת עזרא הוא הכרח ללימוד תורת הח"ן, ויפתח זוהרי לבך ומוחך לעבודת השם יתברך, ולימוד 

הקבלה ללא טהרה גורמת מינות ואפיקורסות - עוד יבואר בו גודל הענין להיזהר בטבילת עזרא.

ִהְלָכָתּה. 92כה.  ַעּמּוִדים. ֲאִמיַרת ַהּזַֹהר כְּ
ּקּוֵני זַֹהר ַהּיֹוִמי". 66כו.  ַעּמּוִדים. ּקּוִנים - ִעְנְיֵני ִלּמּוד ֵסֶפר "תִּ ַער ַהתִּ שַׁ

זַֹהר ִלְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים. 26כז.  ַעּמּוִדים
ָרֵאל ַעל ַהּזַֹהר. 64כח.  ַעּמּוִדים דֹוֵלי ִישְׂ גְּ

דֹוׁש. ֶרְך ְוַהֲהָכָנה ְלִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ַער ַהּזַֹהרכט.  - ַהדֶּ שַׁ
ים יִּ ַער ַהּזַֹהר - 36ל.  ֲעלֹוִנים ָחְדשִׁ שַׁ

ט  ָרֵאל - ְמֻלקָּ ת ֶאֶרץ ִישְׂ - ּבוֹ ְיבָֹאר ּגֶֹדל ַמֲעַלת ְקֻדשַּׁ ָרֵאל לא.  ַער ֶאֶרץ ִישְׂ ֵסֶפר "שַׁ
דֹוׁש ְוִתּקּוִנים ְוִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל ְועֹוד. ִמּזַֹהר ַהקָּ

דֹוׁש. ח"א 226לב.  ַעּמּוִדים. י ַהּזַֹהר ַהקָּ ֵסֶפר ָהֵעֶרב ַרב ַעל פִּ
י ָהֲאִריַז"ל. ח"ב 178לג.  ַעּמּוִדים. ֵסֶפר ָהֵעֶרב ַרב ַעל פִּ

ית. ֵראשִׁ בְּ ֵסֶדר  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  ִראׁשוֹןלד.   ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
36 ַעּמּוִדים.

- מֹות  שְׁ ֵסֶדר  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  י  פִּ ַעל   - ִנילה.   שֵׁ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
 70 ַעּמּוִדים.

- ְקָרא  ַויִּ ֵסֶדר  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  ילו.   ִלישִׁ שְׁ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
19 ַעּמּוִדים.

- ר  ְדבָּ מִּ בַּ ֵסֶדר  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  ְרִביִעילז.   ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
52 ַעּמּוִדים.

- ָבִרים  דְּ ֵסֶדר  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  י לח.  ֲחִמישִׁ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
24 ַעּמּוִדים.

- זַֹהר  ּקּוֵני  תִּ דֹוׁש  ַהקָּ ֵסֶפר  י  פִּ -ַעל  ילט.   שִּׁ שִׁ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
90 ַעּמּוִדים.

- ָחָדׁש  זַֹהר  דֹוׁש  ַהקָּ ֵסֶפר  י  פִּ ַעל   - ִביִעימ.   שְׁ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
26 ַעּמּוִדים

ינּו  ְלַרבֵּ ים  ַחיִּ ֵעץ  דֹוׁש  ַהקָּ ֵסֶפר  י  פִּ ַעל   - ִמיִנימא.   שְׁ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ָהֲאִריַז"ל - 15 ַעּמּוִדים.

ְלּגּוִלים  ַהגִּ ַער  שַׁ דֹוׁש  ַהקָּ ֵסֶפר  י  פִּ ַעל   - יִעימב.   שִׁ תְּ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ינּו ָהֲאִריַז"ל - 10 ַעּמּוִדים. ְלַרבֵּ

סּוִקים  ַהפְּ ַער  שַׁ דֹוׁש  ַהקָּ ֵסֶפר  י  פִּ ַעל   - יִרי מג.  ֲעשִׂ ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ינּו ָהֲאִריַז"ל - 62 ַעּמּוִדים. ְלַרבֵּ

ינּו  ּקּוִטים ְלַרבֵּ ַער ַהלִּ דֹוׁש שַׁ י ֵסֶפר ַהקָּ ֵעף ֵחֶלק י"אמד.  - ַעל פִּ ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
ָהֲאִריַז"ל - 43 ַעּמּוִדים.

ַעל  טֹוב  ַעת  ַהדַּ ֵעץ  דֹוׁש  ַהקָּ ֵסֶפר  י  פִּ ַעל   - י"במה.   ֵחֶלק  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ינּו ָהֲאִריַז"ל - 126ַעּמּוִדים. ַהּתֹוָרה ְלַרבֵּ

"י  בִּ ַער ַמַאְמֵרי ַרשְׁ ים שַׁ דֹושִׁ י ְסָפִרים ַהקְּ - ַעל פִּ ֵעף ֵחֶלק י"ג מו.  ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
ינּו ָהֲאִריַז"ל. - 16 ַעּמּוִדים ַנת ֲחִסיִדים - ְלַרבֵּ - ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה - ִמשְׁ

יַח  שִׁ יַאת ַהמָּ ֵעף ֵחֶלק י"דמז.  - ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור ָהַאֲחרוֹן קֶֹדם בִּ ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
אּו  בְּ נִּ יִקים ַהּקֹוְדִמים ַמה שֶּׁ דִּ ּבּוֵרי ְנבּוָאה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ִמצַּ – ַיְלקּוט ַמֲאָמִרים דִּ
דֹוׁש  ַהקָּ ֵמַהּזַֹהר  ד  ְמֻיסָּ יָחא,  ְמשִׁ דִּ ִעְקְבָתא  בְּ ֶזה  ַהלָּ ָהַאֲחרוֹן  ַהּדֹור  ַמְנִהיֵגי  ַעל 

דֹוׁש - 38 ַעּמּוִדים. ּוֵמָהֲאִר"י ַהקָּ
ּדֹור  בַּ ָאֳחָרא  ְטָרא  ְוַהסִּ ַרב  ָהֵעֶרב  ַמְנִהיֵגי   - ֵחֶלק ט"ו מח.  ֵעף  ְסתַּ ַהמִּ ְוָכל  ַרב  ָהֵעֶרב 
ּבּוֵרי ְנבּוָאה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ִמּזַֹהר  יַח - ַיְלקּוט ַמֲאָמִרים דִּ שִׁ יַאת ַהמָּ ָהַאֲחרוֹן ִלְפֵני בִּ
ים ְזכּוָתם  דֹושִׁ דֹוׁש ְוַתְלִמיָדיו ַהקְּ ם טֹוב ַהקָּ ַעל שֵׁ דֹוׁש, ּוֵמַהבַּ דֹוׁש ּוֵמָהֲאִר"י ַהקָּ ַהקָּ
ים ֵמָהֵעֶרב ַרב, ְוִסיָמִנים  ְנִהיִגים ְוָהָראשִׁ ַאֲחִרית ַהיִָּמים ִיְהיּו רֹב ַהמַּ בְּ ָיֵגן ָעֵלינּו, שֶׁ
ל ּוְלִהנֵָּצל  לֵּ יָרם, ְוגֶֹדל ַהִחּיּוב ְלִהְתַרֵחק ֵמֵהם ּוֵמֲהמֹוָנם, ְוַהּצֶֹרְך ְלִהְתפַּ ֵאיְך ְלַהכִּ

ִעְנָיִנים ֵאּלּו. - 57 ַעּמּוִדים. ֵמֶהם, ּוֵבאּוִרים בְּ
ְטָרא ָאֳחָרא - ַיְלקּוט  ֵעף ֵחֶלק ט"זמט.  - ַמְנִהיֵגי ָהֵעֶרב ַרב ְוַהסִּ ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
ַעל  דֹוׁש ּוֵמַהבַּ דֹוׁש ּוֵמָהֲאִר"י ַהקָּ ּבּוֵרי ְנבּוָאה ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ֵמַהּזַֹהר ַהקָּ ַמֲאָמִרים דִּ
ְנִהיִגים  ַהמַּ רֹב  ִיְהיּו  ַהיִָּמים  ַאֲחִרית  בְּ שֶׁ ים  דֹושִׁ ַהקְּ ְוַתְלִמיָדיו  דֹוׁש  ַהקָּ טֹוב  ם  שֵׁ
ֵמֵהם  ְלִהְתַרֵחק  ַהִחּיּוב  ְוגֶֹדל  יָרם,  ְלַהכִּ יְך  ֵא ְוִסיָמִנים  ַרב,  ֵמָהֵעֶרב  ים  ְוָהָראשִׁ
- ֵאּלּו.  ִעְנָיִנים  בְּ ים  ַרבִּ ּוֵבאּוִרים  ֵמֶהם,  ּוְלִהנֵָּצל  ל  לֵּ ְלִהְתפַּ ְוַהּצֶֹרְך  ּוֵמֲהמֹוָנם, 

364 ַעּמּוִדים.
ָלה ּומּוָסר. – 57נ.  ַעּמּוִדים.  ְפֵרי ַקבָּ ֵעף ֵחֶלק י"ז - ִלּקּוט ִמסִּ ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ

. - 463 ַעּמּוִדים.  ֵעף ֵחֶלק י"חנא.  ְסתַּ ָהֵעֶרב ַרב ְוָכל ַהמִּ
ָיֵגן  ים ִויַטאל ְזכּוָתם  י ַחיִּ ְוַרבִּ י ָהֲאִריַז"ל  ְלּגּוִלים, ַעל פִּ סֹוד ד' ִליֵרָאיו.נב.  ֵסֶדר ַהגִּ

ְנָחס. 50 ַעּמּוִדים. ת פִּ ָרשַׁ ָכר ְועֶֹנׁש פָּ ִסְפֵרי שָׂ ס בְּ ָעֵלינּו, ִנְדפַּ
סֹוד ד' ִליֵרָאיו. ֵחֶלק ב'. 14נג.  ַעּמּוִדים.

על גדולי ישראל ְוַהּזֹוַהר.  סֹוד ד' ִליֵרָאיו. ֵחֶלק ג'. ִסיפּוִרים נֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים נד. 
32 ַעּמּוִדים.

ְלׁשוֹן ַהּקֶֹדׁש. 64נה.  ַעּמּוִדים. ִסיפּוִרים נֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים ְמַהּזֹוַהר, בִּ
ַעלוֹן ַהּזֹוַהר 1#. 6נו.  ַעּמּוִדים.
ַעלוֹן ַהּזֹוַהר 2#. 6נז.  ַעּמּוִדים.

ַעלוֹן ַהּזֹוַהר 3#. 12נח.  ַעּמּוִדים.
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ׁשִֹפי ּקּוִנים בְּ חֶֹדׁש ֱאלּול ָראּוי ְלִלּמּוד ַהתִּ

ָמה ְך ַהנֶֶּפׁש רּוַח ּוְנשָׁ ַזכֵּ מְּ חֶֹדׁש ֱאלּול, שֶׁ ּקּוִנים בְּ א) ּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת תִּ

רֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול  מֵּ ִעים יֹום שֶׁ ָכל יֹום ֵמאֹוָתם ַאְרבָּ ה ְנִהיֵגי לֹוַמר בְּ י ַמֲעשֶׂ ַאְנשֵׁ

ִנים ִלְגמֹר  ּקּוֵני ַהּזַֹהר, ּוְמַכוְּ דֹוׁש תִּ ֶפר ַהקָּ ים ִמסֵּ פִּ ּפּוִרים ֵאיֶזה דַּ ַעד ַאַחר יֹום כִּ

ּקּוֵני  ַהתִּ ִלּמּוד  ַעל  ְמאֹד  ִהְלִהיבּו  שֶׁ ָפִרים  סְּ בַּ ְוַעיֵּן  ּפּוִרים.  ַהכִּ יֹום  ַעד  ֶפר  ַהסֵּ ל  כָּ

דֹוׁש  ל ַהּזַֹהר ַהקָּ ׁשוֹן שֶׁ ל ָמקֹום ַהלָּ ֵאינוֹ ֵמִבין, ִמכָּ ִעים יֹום ֵאּלּו. ְוַאף שֶׁ ַאְרבָּ זַֹהר בְּ

ה ֶאְפַרִים ִסיָמן תקפ"א ְסִעיף ָקָטן י"ז) ָמה.  (ַמטֵּ שָׁ ּקּוִנים ְמֻסגָּל ְמאֹד ַלנְּ ְוַהתִּ

ֵמֶעֶרב רֹאׁש  ָכל יֹום ֵמאֹוָתן מ' ָיִמים שֶׁ ה בְּ י ַמֲעשֶׂ יִדים ְוַאְנשֵׁ ן ֲחִס ָבר ָנֲהגּו גַּם כֵּ כְּ

יִָּמים  בַּ ִלּמּוד  י  כִּ ַהּזַֹהר,  ּקּוֵני  תִּ דֹוׁש  ַהקָּ ֶפר  סֵּ בַּ ּפּוִרים,  ַהכִּ יֹום  ַעד  ֱאלּול  חֶֹדׁש 

ינּו  ָיֵמ ְמֵהָרה בְּ ה בִּ ֻאלָּ תוֹ ְלָקֵרב ַהגְּ ָמה, ּוְסֻגלָּ שָׁ ים ֵאּלּו ְמַטֵהר ַהּגּוף ְוַהנְּ דֹושִׁ ַהקְּ

ם ְסִעיף ָקָטן כ"ג) ה ֶאְפַרִים שָׁ ה ְלַמטֵּ טֶּ ָאֵמן.  (ְקֵצה ַהמַּ

לּו יִָּמים ַהלָּ ּקּוִנים בַּ ִלים ֵסֶפר תִּ יַּשְׁ ֵרי ְלִמי שֶׁ ב) ַאשְׁ

לּו יִָּמים ַהלָּ ּקּוִנים בַּ ִלים ֵסֶפר תִּ יַּשְׁ ֵרי ְלִמי שֶׁ ם ָהַרב ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה: ַאשְׁ שֵׁ בְּ

ה ֶאְפַרִים ִסיָמן תר"ג ְסִעיף ָקָטן ט') (ַמטֵּ

ה  ַנֲעשֶׂ ְתַאֲחִרים,  מִּ שֶׁ כְּ ב  ַהלֵּ ּוֵמַהֲחִליׁשּות  ֱאלּול  חֶֹדׁש  בְּ ּקּוִנים  ַהתִּ ל  שֶׁ ּגּון  ֵמַהנִּ ג) 

דֹוִלים ְלַמְעָלה. ָבִרים ֶעְליֹוִנים ְוִתּקּוִנים גְּ דְּ

ֱאלּול,  ּקּוִנים בֶּ ּנֹוֲהִגין לֹוַמר תִּ ה שֶׁ מָּ ר ֵמִעְנַין ֱאלּול, ְוָאַמר שֶׁ ַעם ַאַחת ָהָיה ְמַדבֵּ פַּ

ל  כָּ שֶׁ ֵמֲחַמת  ָאז,  ֶאָחד  ְלָכל  יֵּׁש  שֶׁ ב  ַהלֵּ ֵמַהֲחִליׁשּות  ְוַגם  ּקּוִנים  ַהתִּ ל  שֶׁ ּגּון  ַהנִּ שֶׁ

ָבִרים ֶעְליֹוִנים  ה דְּ ל ֶזה ַנֲעשֶׂ ְדָרׁש יֹוֵתר ֵמְרִגילּותוֹ, ִמכָּ ֵבית ַהמִּ ֶאָחד ִמְתַאֵחר ָאז בְּ

ֶרְסֶלב, קכ"ז) ינּו ַנְחָמן ִמבְּ יחֹות ָהַר"ן ַרבֵּ (שִׂ דֹוִלים ְלַמְעָלה.  ְוִתּקּוִנים גְּ

ֵהם  ׁשּוָבה,  ַהתְּ ֶרְך  דֶּ ְכִניִסין  מַּ שֶׁ יַח,  ָמשִׁ ִחיַנת  בְּ ים  יִּ ָהֲאִמתִּ דֹוִלים  ַהגְּ יִקים  דִּ ַהצַּ

ּנֹוֲהִגין  שֶׁ ִנים  ָעָליו ע' פָּ ה  לָּ גִּ "י  בִּ ַרשְׁ ית ַמֲאָמר ָסתּום שֶׁ ֵראשִׁ ל בְּ ַהּסֹוד שֶׁ יֹוְדִעים 

ּקּוִנים  הּוא ֵסֶפר ַהתִּ ׁשּוָבה שֶׁ ֶרת ְיֵמי תְּ ֱאלּול ַוֲעשֶׂ ֵאּלּו ַהיִָּמים בֶּ ֶהם בְּ ַלֲעסֹק בָּ

דֹוׁש. ַהקָּ

י  כִּ ים,  יִּ ָהֲאִמתִּ דֹוִלים  ַהגְּ יִקים  דִּ ַהצַּ ִאם  י  כִּ יֹוֵדַע  ֵאין  ׁשּוָבה,  תְּ ל  שֶׁ ֶרְך  דֶּ ְלַהְכִניס 

ית ַמֲאָמר ָסתּום  ֵראשִׁ ל בְּ יַח, הּוא יֹוֵדַע ַהּסֹוד שֶׁ ִחיַנת ָמשִׁ י הּוא בְּ יק ֲאִמתִּ ל ַצדִּ כָּ

ֵאּלּו  בְּ ֶהם  בָּ ַלֲעסֹק  ּנֹוֲהִגין  שֶׁ ין  ַאְנפִּ ְבִעים  שִׁ ָעָליו  ה  לָּ גִּ יֹוַחאי  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ שֶׁ

ֶרְך  ל דֶּ י כָּ דֹוׁש, כִּ ּקּוִנים ַהקָּ הּוא ֵסֶפר ַהתִּ ׁשּוָבה שֶׁ ֶרת ְיֵמי תְּ ֱאלּול ַוֲעשֶׂ ַהיִָּמים בֶּ

ית ַמֲאָמר ָסתּום. ֵראשִׁ ִחיַנת בְּ ֵאּלּו ַהיִָּמים הּוא ַעל ְיֵדי בְּ ׁשּוָבה בְּ ַהתְּ

יק ִלְבָרָכה ֶרְסֶלב ֵזֶכר ַצדִּ י ָנָתן ִמבְּ (ֵסֶפר ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ְלמֹוֵרינּו ָהַרב ַרבִּ

ָנה ֲהָלָכה ו)  ִהְלכֹות רֹאׁש ַהשָּׁ

ּפּוִרים ִעים יֹום ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ַעד יֹום ַהכִּ ּקּוֵני זַֹהר ַאְרבָּ ד) תִּ

ִהְלִהיבּו ְמאֹד  ים שֶׁ ה ְסָפִרים ְקדֹושִׁ ַכמָּ א ֶמֶלְך ְועֹוד בְּ סֵּ ַעל כִּ ַמת בַּ סֹוף ַהְקדָּ ְיֻעיַּן בְּ

ּפּוִרים  רֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ַעד יֹום ַהכִּ מֵּ ִעים יֹום שֶׁ ַאְרבָּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר בְּ ִלְלמֹד ַהתִּ

ר  ָבה ֲאשֶׁ ח נַֹח ֶאת ַחּלוֹן ַהתֵּ ְפתַּ ַויִּ ִתּקּון ו'  ַתב בְּ כָּ ה שֶּׁ (ְואּוַלי ֵיׁש ְלַהְסִמיְך ֶזה ִממַּ

ַעּמּוָדא  יִלי הּוא  ַחּלוֹן דִּ ָאה  א ִעלָּ נַֹח ִהיא ִאמָּ ֵתַבת  דְּ ּפּוִרים  ַהכִּ יֹום  ְוָדא  ה  ָעשָׂ

ּפּוִרים ַחּלֹונֹות  יֹום ַהכִּ בְּ ָר"א שֶׁ ֵבאּור ַהגְּ ֵביּה אֹור ְיֵתיָרה אֹור ְוָכַתב בְּ ֶאְמָצִעיָתא דְּ דְּ

יֹום  ִעים  ַאְרבָּ ץ  ִמקֵּ תּוב  כָּ שֶׁ ְוֶזהּו  תּוִחים  פְּ ָאה  ִעלָּ א  ִאמָּ ׁשּוָבה  תְּ ְוהּוא  ָבה  ַהתֵּ

ַעל  ִאיָתא  ְמֵהיְמָנא  ְוַרְעָיא  ֱאלּול  ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש  ַהְידּוִעים  יֹום  ִעים  ַאְרבָּ ֵהם  שֶׁ

יָּדּוַע. ֵתַבת נַֹח ְוכּו' כַּ ַגוָּוָנא דְּ ִאיִהי כְּ ּקּוֵני זַֹהר דְּ ַהתִּ

ָר"א)  ּקּוֵני זַֹהר ֵמַהגְּ ַמת ַהּמֹוִציא ָלאֹור תִּ (ַהְקדָּ

לֹא  ׁשּוָבה  תְּ ְיֵמי  ֶרת  ּוַבֲעשֶׂ  - ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ְלמּוד  תַּ ַהּיֹום  ֲחִצי  ֱאלּול  חֶֹדׁש  בְּ ה) 
ִלּמּוד  ה בְּ ְרבֶּ ּפּור ְלֻסּכֹות תַּ ין כִּ בֵּ ְוָקא, ּוַביִָּמים שֶׁ י ִאם ָחְכַמת ָהֱאֶמת דַּ ְלמּוד כִּ תַּ

ים ְוַהּזַֹהר. ִהלִּ ַהתְּ

ּוֵבית  ְלמּוד טּור  ַהּיֹום תַּ ַוֲחִצי  ְלמּוד ָחְכַמת ָהֱאֶמת  ַהּיֹום תַּ ֲחִצי  ּוְבחֶֹדׁש ֱאלּול 
ַהּפֹוְסִקים  ל  כָּ ִעם  ְולּוָלב  ה  ְוֻסכָּ ְוִכּפּור  ָנה  ַהשָּׁ רֹאׁש  ִהְלכֹות  ָערּוְך  ְלָחן  ְושֻׁ יֹוֵסף 
ְוָקא,  י ִאם ָחְכַמת ָהֱאֶמת דַּ ְלמּוד כִּ ׁשּוָבה לֹא תַּ ֶרת ְיֵמי תְּ יִָּכים ָלֶהם, ּוַבֲעשֶׂ ַהשַּׁ
ּוְבֶעְזַרת  ְוַכּיֹוֵצא  ְוַהּזַֹהר  ים  ִהלִּ ַהתְּ ִלּמּוד  בְּ ה  ְרבֶּ תַּ ְלֻסּכֹות  ּפּור  כִּ ין  בֵּ שֶׁ ּוַביִָּמים 

ן ְיִהי ָרצוֹן. יל ְוַתְצִליַח ָאֵמן כֵּ כִּ שְׂ ְפֶנה תַּ ר תִּ ל ֲאשֶׁ ַרְך כָּ ם ִיְתבָּ ַהשֵּׁ
ֶרק ע') ְכִלית פֶּ (ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש ֵחֶלק ַהתַּ

ּקּוִנים ֵסֶפר ַהתִּ ת בְּ שֶׁ מֶּ חֶֹדׁש ֱאלּול ַיד ַהּכֹל ְמשַׁ ו) בְּ

ת ּבוֹ. שֶׁ מֶּ חֶֹדׁש ֱאלּול ַיד ַהּכֹל ְמשַׁ ּקּוִנים בְּ ְוִלְהיֹות ֵסֶפר ַהתִּ
ָמה) ַהְקדָּ א ֶמֶלְך בַּ סֵּ (כִּ

יֹום  ַעד  ָאב  בְּ ר  ָעשָׂ ה  ֵמֲחִמשָּׁ ֵאּלּו  ָיִמים  בְּ ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר  ִלים  יַּשְׁ שֶׁ ִמי  ֵרי  ַאשְׁ ז) 
ָאב.  ר בְּ ה ָעשָׂ ּקּוִנים ֵמֲחִמשָּׁ ֲאִמיַרת ַהתִּ ַלִים ַמְתִחיִלים בַּ יֵרי ְירּושָׁ ּפּוִרים - ַיקִּ ַהכִּ

ת  דֹוׁש ֵמֲחֵמשֶׁ ּקּוֵני זַֹהר ַהקָּ ה ַמְתִחיִלים ִלְלמֹד ֵסֶדר תִּ י ַמֲעשֶׂ ה ֲחִסיִדים ְוַאְנשֵׁ ַהְרבֵּ
חֶֹדׁש ֱאלּול ְמבָֹאר  ּקּוֵני זַֹהר בְּ י ַמֲעַלת ֲאִמיַרת תִּ ּפּוִרים. כִּ ָאב ַעד יֹום ַהכִּ ר בְּ ָעשָׂ
ְוֵכן  ה,  ֻאלָּ ַהגְּ ֵקץ  ְלָקֵרב  תוֹ  ּוְסֻגלָּ ָמה.  שָׁ ְוַהנְּ ַהּגּוף  ַטֵהר  מְּ שֶׁ ֶמֶלְך  א  סֵּ כִּ ַמת  ַהְקדָּ בְּ
ָיִמים  ּקּוִנים בְּ ִלים ֵסֶפר ַהתִּ יַּשְׁ ֵרי ִמי שֶׁ יִקים ִסיָמן ל"ו ִסיָמן ב' ַאשְׁ אֹור ַצדִּ תּוב בְּ כָּ
ָאב. ָאב בְּ ר בְּ ה ָעשָׂ ּקּוִנים ֵמֲחִמשָּׁ ֲאִמיַרת ַהתִּ ַלִים ַמְתִחיִלים בַּ יֵרי ְירּושָׁ ֵאּלּו ְוַיקִּ

ְקִוויָרא ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה. ח) ְוֵכן ָנַהג ָהַאְדמֹו"ר ִמסְּ
ֶרק מ"ט ִסיָמן י"ג) ָצִרים פֶּ ין ַהמְּ ְבִריֵאל בֵּ (ִנְטֵעי גַּ

ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב  ּדֹור ַהזֶּה, ַרק ַעל ְיֵדי ַהּזַֹהר  ִכיָנה בַּ יְך ַהשְּׁ ר ְלַהְמשִׁ ט) ִאי ֶאְפשָׁ
ְלַבד ים ִויַטאל בִּ ַחיִּ

ַהּזַֹהר  ְיֵדי  ַעל  א  ֶאלָּ ֶעְליֹוָנה  א  ִכיְנתָּ שְׁ יְך  ְלַהְמשִׁ ר  ֶאְפשָׁ ִאי  ָהַאֲחרוֹן  ַהזֶּה  ּוַבּדֹור 
רּוַח ַהּקֶֹדׁש. נֶֶּאְמרּו בְּ ְלַבד שֶׁ ים ִויַטאל בִּ ְוִכְתֵבי ָמָרן ָהַרב ַחיִּ

ת ֵעֶקב ז', י"ט) ָרשַׁ ָרָכה קֹוַמְרָנה פָּ ֵהיַכל ַהבְּ

חֶֹדׁש ֱאלּול ָמה ְלָכל ַהּלֹוֵמד אֹותוֹ בְּ שָׁ ׁש ַהנְּ ּקּוֵני זַֹהר ְמַטֵהר ַהּגּוף ּוְמַקדֵּ י) ֵסֶפר תִּ

ֵלם  ֵלב שָׁ ִחּבּור ֶזה בְּ נּו ִלְלמֹד בְּ ִלבֵּ ע ַאֲהָבתוֹ ְותֹוָרתוֹ בְּ טַּ יִּ ָפֶניָך, שֶׁ ּוְבֵכן, ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ
חֶֹדׁש ֱאלּול  ָמה ְלָכל ַהּלֹוֵמד בְּ שָׁ ׁש ַהנְּ י הּוא ְמַטֵהר ַהּגּוף ּוְמַקדֵּ ק ַרב, כִּ ּוְבֵחשֶׁ

רּוׁש ֲאָמָריו. ֵאין ֵמִבין פֵּ ָעְלָמא בְּ ִגיְרָסא בְּ ֲאִפּלּו בְּ
ּקּוִנים) א ֶמֶלְך ַעל ַהתִּ סֵּ ַמת ֵסֶפר כִּ (ַהְקדָּ

ן יֹוַחאי ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ה ָהַרבִּ לָּ גִּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר שֶׁ יא) סֹוד תִּ

אֹוָתם  ְוָקָרא  י"ת,  ֵראשִׁ בְּ ת  ִמלַּ בְּ שֶׁ ִנים  פָּ ָהע'  ּוָפַתח  ה  לָּ גִּ יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ
נּוז  ַהגָּ ָהאֹור  ְוהּוא  ָר"ז,  יַמְטִריָּא  גִּ ְואֹו"ר  אֹור,  ְלׁשוֹן  הּוא  שֶׁ ֵני  ִמפְּ זַֹהר,  ּקּוֵני  תִּ
ן  יכֶֹלת ָהָאָדם ְלַתקֵּ ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה בִּ ּתֹוָרה ְוכּו', שֶׁ רּוְך הּוא בַּ דֹוׁש בָּ ָנזוֹ ַהקָּ גְּ שֶׁ
ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ אֹותוֹ  ְיָבֵרְך  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ׁשּוָבה,  תְּ ְיֵדי  ַעל  ָעָליו  ָעַבר  שֶּׁ ַמה  ל  כָּ
ֶלג  שֶּׁ ית, ְוָאז כַּ ֵראשִׁ ת ְיֵמי בְּ שֶׁ דּורֹות ּוָבאֹות ִמשֵּׁ סְּ לּו, שֶׁ ִנים ַהלָּ שָּׁ ְהֶיה ֲחָטֵאיֶכם כַּ יִּ שֶׁ

ינּו. ַיְלבִּ

ׁשּוָבה,  ֶרת ְיֵמי תְּ חֶֹדׁש ֱאלּול ַוֲעשֶׂ ּקּוִנים בְּ ֵסֶפר ַהתִּ ָרֵאל ִלְלמֹד בְּ ְוָלֵכן נֹוֲהִגין ִישְׂ
ינּו ָעָליו  ה ַרבֵּ ִנּיֹות ְלמֹשֶׁ נּו ַהּלּוחֹות שְׁ ָאז ִנתְּ ִעים יֹום ֵהם ְיֵמי ָרצוֹן שֶׁ ֵאּלּו ָהַאְרבָּ שֶׁ

ׁשּוָבה. ן ַהּכֹל ַעל ְיֵדי תְּ ְבֵרי ּתֹוָרה, ּוְלַתקֵּ ל ַהדִּ לֹום ִעם כָּ ַהשָּׁ
ף נ"א.) ִלין ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו, ִסיָמן ח' דַּ ינּו ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמּלּובְּ יק ְלַרבֵּ ִרי ַצדִּ (פְּ
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דֹוִלים ים ִעם ַהגְּ ַטנִּ ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים, ַהקְּ

דֹוִלים  ים ִעם ַהגְּ ַטנִּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים ַהקְּ ָרֵאל ִלְלמֹד בְּ ם ִישְׂ שֵׁ ר ִנְקָרא בְּ ל ֶאָחד ֲאשֶׁ ּגֶֹדל ַהִחּיּוב ַעל כָּ
ל  ִלין כָּ יַע ְלִחּנּוְך ְוִיְהיּו ְמַבטְּ ִהגִּ ָטן שֶׁ ים, ִמקָּ דֹוִלים, ֲחָכִמים ִעם ֲהמֹוִנים ְוצֹאן ָקָדשִׁ אֹוִנים ִעם ַהגְּ יר ְוֶאְביוֹן, גְּ ָעשִׁ

יַח ִלי ׁשּום ֶחְבֵלי ָמשִׁ ָקרֹוב בְּ ה בְּ ֻאלָּ אי ַהגְּ ַודַּ ֵני ַחיֵּי ְמזֹוֵני, ְוִיְהֶיה בְּ עֹות, בָּ פָּ ל ַהַהשְׁ יִכין כָּ ֵזרֹות ָרעֹות, ּוַמְמשִׁ ַהגְּ

ְך  כָּ ל  כָּ ֵלי  ִיְתגְּ דְּ ָדא  בְּ הּוא  ִריְך  בְּ א  ְדקּוְדשָׁ ְרעּוָתא  ֵלית  ְמעוֹן:  שִׁ י  ַרבִּ לוֹן  ָאַמר 
ָחא  כָּ ְלַאשְׁ ְזִמיִנין  ְדַעְלָמא  ַרְבֵיי  ֲאִפיּלּו  יָחא  ְליֹוֵמי ְמשִׁ ָקִריב  ְיֵהא  ְוַכד  ְלַעְלָמא, 

א. ָיא ְלכֹלָּ ִנין, ּוְבַההּוא ִזְמָנא ִאְתגַּלְּ בְּ ין ְוחּושְׁ יּה ִקצִּ ָחְכְמָתא ּוְלִמְנַדע בֵּ ְטִמיִרין דְּ

רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ל  שֶׁ ְרצֹונוֹ  ֵאין  ְמעוֹן:  שִׁ י  ַרבִּ ָלֶהם  ָאַמר  ַהּקֶֹדׁש]:  ִלְלׁשוֹן  ְרּגּום  [תַּ
יַח ֲאִפּלּו ְנָעִרים  שִׁ ְהֶיה ָקרֹוב ִלימֹות ַהמָּ יִּ ְך, ּוְכשֶׁ ל כָּ ה ָלעֹוָלם כָּ ְתגַּלֶּ יִּ ֶזה שֶׁ הּוא בָּ
ּבֹונֹות,  ים ְוֶחשְׁ ל ַהָחְכָמה ְוָלַדַעת ַעל ָידוֹ ִקצִּ רֹות שֶׁ עֹוָלם ֲעִתיִדים ִלְמצֹא ִנְסתָּ בָּ שֶׁ
ף קיח ע"א) ת ַויֵָּרא דַּ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ (זַֹהר ַהקָּ ה ַלּכֹל.  ַמן ִיְתגַּלֶּ ּוְבאֹותוֹ ַהזְּ

ּקּוִנים  ַהתִּ ֵסֶפר  דֹוִלים  ַהגְּ ְמאֹורֹות  ֵני  שְׁ ל  שֶׁ ְיָקרֹות  אֹור  ְוָזַרח  יץ  ֵהִצ ר  ֲאשֶׁ ַמן  ִמזְּ
דֹוׁש  ּמּוד ַהקָּ לִּ ָרֵאל ְלַהֲחִזיק בַּ הּוִדים ְקַהל ֲעַדת ִישְׂ לּו ַהיְּ מּו ְוִקבְּ ְוֵסֶפר ַהּזַֹהר ִקיְּ
יג  ֵאין ְלֵאל ָיָדם ְלַהשִּׂ ים ִמנַַּער ְוַעד ָזֵקן, ְוַהגַּם דְּ יד ְוַרבִּ ּקּוִנים ְוַהּזַֹהר ָיִח ל ַהתִּ שֶׁ
י ֵכן ׁשֹוִתים  ה ַאף ַעל פִּ ים ָהֵאלֶּ דֹושִׁ ָפִרים ַהקְּ סְּ בַּ ּוְלָהִבין סֹוד ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות שֶׁ

ְקִריָאָתן ְמאֹד ְמאֹד. ְבֵריֶהם ּוִמְתַלֲהִבין בִּ ָמא ֶאת דִּ צָּ בַּ
ָנָיהּו) ּקּוִנים בְּ ַמת ַהתִּ ַהְקדָּ ן ִאיׁש ַחי, בְּ ים, ַהבֶּ נּו יֹוֵסף ַחיִּ (ַרבֵּ

ִנים  ָעה שָׁ שְׁ ן תִּ ינֹוק בֶּ ינּות ּגֹוֵבר ָהיּו לֹוְמִדין ִעם תִּ ַהמִּ ּדֹור ַהזֶּה שֶׁ לו עמי ׁשֹוֵמַע ִלי בַּ
ְוִיְתַקיֵּם.  ֶהם ְוָהָיה ִיְרַאת ֶחְטאוֹ קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתוֹ  ּקּוִנים ַלֲהגֹות בָּ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַהתִּ

ְמקֹום ָחְכָמה ִחיצֹוִנית. ַמִים בִּ ְוָכְך ָהָיה רֹוֵכׁש ִיְרַאת שָׁ
ָנה כ') ֶרק ד' ִמשְׁ דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ ינּו ַהקָּ (ַרבֵּ

ָחׁשּוב  הּוא  ה  ַהְרבֵּ ִגיאֹות  שְׁ ּבוֹ  ׁשֹוֶגה  ִאם  ֲאִפּלּו  ְמאֹד,  גָּב  ִנשְׂ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד 
ל  ר ֲחָצִיין שֶׁ ר ּוְמַדבֵּ בֵּ ֵאינוֹ יֹוֵדַע דַּ רּוְך הּוא ְודֹוֶמה ְלִתינֹוק ָקָטן שֶׁ דֹוׁש בָּ ִלְפֵני ַהקָּ
ַחק  ַמִים ִישְׂ שָּׁ ב בַּ ְך יֹושֵׁ ְמחּו ְלקֹולוֹ, כָּ ָפה, ְוָאִביו ְוִאּמוֹ ִיְצֲחקּו לוֹ ִישְׂ ַלֲעֵגי שָׂ בֹות בְּ תֵּ
ׁש  ּוְלַקדֵּ ְלַטֵהר  ְמאֹד  גָּב  ִנשְׂ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ִלּמּוד  ֶגת.  ַמשֶּׂ ְעּתוֹ  דַּ ֵאין  ֲאִפּלּו  ַמח  ְוִישְׂ
ה הּוא ָחׁשּוב ִלְפֵני  ִגיאֹות ַהְרבֵּ ַהנֶֶּפׁש, ַוֲאִפּלּו ִאי לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאַמר ְוׁשֹוֶגה ּבוֹ שְׁ
ָבר  ִדְכִתיב (שה"ש א, ד) ְוִדְגלוֹ ָעַלי ַאֲהָבה ְוכּו', ָהא ְלָמה ַהדָּ רּוְך הּוא כְּ דֹוׁש בָּ ַהקָּ
ָפה, ְוָאִביו  ַלֲעֵגי שָׂ בֹות בְּ ל תֵּ ר ֲחָצִיין שֶׁ ר ּוְמַדבֵּ בֵּ ֵאינוֹ יֹוֵדַע דַּ ּדֹוֶמה, ְלִתינֹוק ָקָטן שֶׁ

ְרֵאִלי  שְׂ ָהִאיׁש ַהיִּ שֶׁ ַמח כְּ ַחק ְוִישְׂ ַמִים ִישְׂ שָּׁ ב בַּ ְך יֹושֵׁ ְמחּו ְלקֹולוֹ, כָּ ְוִאּמוֹ ִיְצֲחקּו לוֹ ִישְׂ
ֶלא יֹוֵעץ, ֵעֶרְך זַֹהר)  ֶגת. (פֶּ ְעּתוֹ ַמשֶּׂ ּתֹוָרה ְורֹוֶצה ִלְלמֹד ַאְך ֵאין דַּ ה בַּ ֵיׁש לוֹ ִחבָּ

ם.  ים ִיְלְמדּו ִמּסֹוד ַהשֵּׁ ָעִרים ְקַטנִּ נְּ ַעְצמוֹ ָאַמר, שֶׁ ן יֹוַחאי בְּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ַרבִּ
ה) (אֹור ַהַחמָּ

ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  בְּ ִלּמּוד  עּו  ִיְקבְּ ָרֵאל  ִישְׂ ית  בֵּ ַאֵחינּו  ל  כָּ ֶזה  כָּ אֶֹפן  בְּ י  כִּ ְנַקוֶּה  ָהָבה 
ם הּוא. יר ְוֶאְביוֹן ָקטֹן ְוָגדֹול שָׁ דֹוׁש ַיַחד ָעשִׁ ַהקָּ

ה) 'ְרבָּ פּוס גֶּ ִנים ְלזַֹהר דְּ ַמת ָהַרבָּ (ַהְקדָּ

ַע ֲחבּורֹות ְלִלּמּוד ַהּזַֹהר ּוִבְפָרט ְלֵעת  לּו ִלְקבֹּ דְּ תַּ ִעים ִאם ִישְׁ ּוַמה ּטֹוב ּוַמה נָּ
דֹוׁש  ַהקָּ ּמּוד  לִּ בַּ ל  דֵּ תַּ ְלִהשְׁ ינּו  ָעֵל ִלְפרַֹח  ֵהֵחּלּו  ה  ֻאלָּ ַהגְּ ִניצֹוֵצי  ר  ֲאשֶׁ זֹאת  כָּ
ַהנִָּביא  ֵאִליָּהּו  ָקְדׁשוֹ  בְּ ר  בֵּ דִּ ר  ֲאשֶׁ כַּ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמשִׁ ְלִביַאת  ַהְמֻסגָּל  ַהזֶּה 
ּוֵביּה  גָּלּוָתא  ִמן  ְרקּון  ִיְתפָּ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ְבַהאי  דִּ ְמֵהיְמָנא  ְלַרְעָיא  ְלטֹוב  ָזכּור 
ֲעָגָלא  בַּ ִצְדֵקנּו  יַח  ְמשִׁ ִביַאת  בְּ ֵתנּו  ֻאלָּ גְּ ָיִחיׁש  ם  ְוַהשֵּׁ גָּלּוָתא.  ִמן  קּון  ִיפְּ
ה) 'ְרבָּ גֶּ פּוס  דְּ ְלזַֹהר  ִנים  ָהַרבָּ ַמת  (ַהְקדָּ ָיֵמינּו ָאֵמן.  ְמֵהָרה בְּ ּוִבְזַמן ָקִריב בִּ

"י, ֶאָחד  בִּ ל ַרשְׁ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהזֶּה שֶׁ ָרֵאל ְמֻחיִָּבים ִלְלמֹד בְּ ל ִישְׂ ן כָּ ר ַעל כֵּ ֲאשֶׁ
ים  ִעתִּ יַע ְלִחּנּוְך, בְּ ִהגִּ גָּאוֹן, ֶאָחד ַרב גָּדֹול, ֶאָחד ָחָכם, ֶאָחד ָהמוֹן, ֶאָחד ָקָטן שֶׁ
ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ַעד  יֹומוֹ  ַבר יֹום בְּ ִרים דְּ ה ְמֻסדָּ ר ֵהמָּ ִרים ֲאשֶׁ ִנים ּוֻמְכשָׁ ְמֻזמָּ
ל  ה ְוִיְהיּו ִנּצֹוִלים ִמכָּ ֻאלָּ ם ֵעת ֲעֵקַדת ִיְצָחק ְלָקֵרב ַהגְּ ּפּוִרים ֶנְחתַּ ִמְנַחת יֹום ַהכִּ
ר) ַמת ַהְמַחבֵּ ַגן ַהּיָָרק ַהְקדָּ ּקּוֵני ַהּזַֹהר, כְּ (תִּ ָגִעים ָרִעים.  פְּ

ם,  ַעת ַהשֵּׁ דֹוִלים דַּ ים ַעד גְּ ַטנִּ ם יֹוְדִעים ִמקְּ כֻּלָּ ְכֵדי שֶׁ ד בִּ ָנה ִלְלמֹד ּוְלַלמֵּ ַהּתֹוָרה ִנתְּ
ל ָאָדם ַחיָּב  כָּ ְזִהיִרים ַעל ִלּמּוד ָחְכָמה זוֹ שֶׁ מַּ ִלים שֶׁ ה ִסְפֵרי ְמֻקבָּ ַהְרבֵּ ְוַגם ָמִצינּו בְּ
י, ָטֳהַרת ַהּקֶֹדׁש, קמ"ז) ַנזִּ כְּ ן ְצִבי ַאשְׁ י ִיְצָחק בֶּ (ַרבִּ ִלְלמֹד אֹוָתּה.  

ֵסֶפר מּוָסר,  יק ִלְבָרָכה הֹוָרה ְלׁשֹוֲאָליו ִלְלמֹד זַֹהר כְּ נּו ָמָרן ַהֲחזוֹן ִאיׁש ֵזֶכר ַצדִּ ַרבֵּ
יק ִלְבָרָכה.  ֵרייְנַמן ֵזֶכר ַצדִּ ַמְרָיהּו גְּ י שְׁ ן ֲאחֹותוֹ, ַהגָּאוֹן ַרבִּ ַעְצמוֹ ִעם בֶּ ְוַאף ָלַמד בְּ
ָאַמר:  דוֹׁש ַהֲחזוֹן ִאיׁש ַזַצ"ל): שֶׁ אֹון ַהּקָ ה ִאיׁש, (ֻעְבּדֹות ַעל ָמָרן ַהּגָ ֶפר ַמֲעשֵׂ ּוַבסֵּ

ל ַמַאְמֵרי ֲחַז"ל.  דֹוׁש ְמעֹוֵרר יֹוֵתר ִמכָּ ְלׁשוֹן ַהּזַֹהר ַהקָּ

אִויְטׁש  יּובָּ ִליָט"א (ַזַצ"ל) (ָהַאְדמֹו"ר ִמלְּ ל כ"ק ַאְדמֹו"ר שְׁ הֹוָראֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות שֶׁ
מֹוִכיִחים  ְוכּו'  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ַהְיָלִדים,  ְלִכּנּוֵסי  ר  ֶקשֶׁ בְּ "ד)  ַחבָּ ֶלת  ׁשֹושֶׁ בְּ ָהַאֲחרוֹן 
ְרָגִעים  ְוָקא בִּ ּה ָאנּו ִנְמָצִאים, ְוָלֵכן דַּ ָעה בָּ ל ָסֵפק ַעל ּגֶֹדל ַהשָּׁ ל ֵצל שֶׁ ְלַמְעָלה ִמכָּ
ֶמֶרץ  בְּ יֵּס  ְלִהְתגַּ ָלל  ֵמַהכְּ יֹוֵצא  ְללֹא   – נּו  כֻּלָּ ל  שֶׁ ַהחֹוָבה  ֶלת  ֻמטֶּ ֵאּלּו  דֹוִלים  גְּ

ִליָט"א (ַזַצ"ל) ל כ"ק ַאְדמֹו"ר שְׁ ְלִמְבָצָעיו הק', שֶׁ
"ד תש"מ – תשמ"א) ָפר ַחבָּ (ָעלוֹן כְּ

ן  ַקְטנּוָתם בֶּ ֲעַדִין בְּ ֵהם  שֶׁ ים כְּ ַהּצֹאן ְקדֹושִׁ יְַּתִחילּו ִלְלמֹד ִעם  ְוָהָיה שֶׁ ן  ִיתֵּ ִמי 
ִלי ׁשּום ֶחְבֵלי  ָקרֹוב בְּ ה בְּ ֻאלָּ אי ַהגְּ ַודַּ דֹוׁש... ְוָהיּו בְּ ִנים ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהקָּ ט' ְוי' שָׁ
יץ - ַמֲעֶרֶכת ז' אֹות ה') ַתי ִליְפשִׁ בְּ י שַׁ יק ַרבִּ דִּ ָרֵאל ְלַהגָּאוֹן ַהצַּ ת ִישְׂ (ֵסֶפר ְסֻגלַּ יַח.  ָמשִׁ

ְך  כָּ ל  כָּ ֵלי  ִיְתגְּ דְּ ָדא  בְּ הּוא  ִריְך  בְּ א  ְדקּוְדשָׁ ְרעּוָתא  ֵלית  ְמעוֹן:  שִׁ י  ַרבִּ לוֹן  ָאַמר 
ָחא  כָּ ְלַאשְׁ ְזִמיִנין  ְדַעְלָמא  ַרְבֵיי  ֲאִפיּלּו  יָחא  ְליֹוֵמי ְמשִׁ ָקִריב  ְיֵהא  ְוַכד  ְלַעְלָמא, 

א. ָיא ְלכֹלָּ ִנין, ּוְבַההּוא ִזְמָנא ִאְתגַּלְּ בְּ ין ְוחּושְׁ יּה ִקצִּ ָחְכְמָתא ּוְלִמְנַדע בֵּ ְטִמיִרין דְּ

רּוְך  בָּ דֹוׁש  ַהקָּ ל  שֶׁ ְרצֹונוֹ  ֵאין  ְמעוֹן:  שִׁ י  ַרבִּ ָלֶהם  ָאַמר  ַהּקֶֹדׁש]:  ִלְלׁשוֹן  ְרּגּום  [תַּ
יַח ֲאִפּלּו ְנָעִרים  שִׁ ְהֶיה ָקרֹוב ִלימֹות ַהמָּ יִּ ְך, ּוְכשֶׁ ל כָּ ה ָלעֹוָלם כָּ ְתגַּלֶּ יִּ ֶזה שֶׁ הּוא בָּ
ּבֹונֹות,  ים ְוֶחשְׁ ל ַהָחְכָמה ְוָלַדַעת ַעל ָידוֹ ִקצִּ רֹות שֶׁ עֹוָלם ֲעִתיִדים ִלְמצֹא ִנְסתָּ בָּ שֶׁ
ף קיח ע"א) ת ַויֵָּרא דַּ ָרשַׁ דֹוׁש פָּ (זַֹהר ַהקָּ ה ַלּכֹל.  ַמן ִיְתגַּלֶּ ּוְבאֹותוֹ ַהזְּ

מזל טוב להר"ר איתמר ברים שליט"א [עולה חדש] שזוכה 
בארצינו הקדושה ללמוד זוהר הקדוש  עם הבנים שלו, הילד 

החשוב בנימין אהרן ואחיו יצחק שמעון  נ"י, ולקיים דברי 
התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיעוכי"א
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ו ְוָהְלָאה ְצִריִכים ְלעֹוֵדד  ָלה ָהָיה ַרק ִלְזַמן ָקצּוב, ּוֵמַעְכשָׁ ָהִאּסּור ִלְלמֹד ַקבָּ
בֹוא  תָּ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ַרק  שֶׁ ֵני  ִמפְּ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  בְּ ַלֲעסֹק  ם  כֻּלָּ ֶאת 
ּמּוד  ק ִמלִּ יַח. ְוָלֵכן ָאסּור ְלִהְתַחמֵּ שִׁ ה ָהרּוָחִנית  ּוְלִביַאת ַהמָּ ֻאלָּ ָהֱאנֹוׁשּות ַלגְּ
ה" ַעל ַהּזַֹהר,  דֹוׁש ַאְבָרָהם ֲאזּוַלאי. ֵסֶפר "אֹור ַהַחמָּ ְבֵרי ָהַרב ַהקָּ ָלה.         (ּתֶֹכן דִּ בָּ ַהקַּ
ָלא,). ֶרעִמישְׁ פְּ

יק יֹוִמין, ָזֵקן ָמֵלא ַרֲחִמים,  ַעתִּ אֹוַרְיָתא, ָרִזין דְּ סֹודֹות ְוָרִזין דְּ ְוַהּלֹוֵמד ָזֵקן, בְּ
ְבּתוֹ  ּוַמְחשַׁ מֹחוֹ  בְּ ְך  כָּ ל  כָּ ֶנְחָקק  ֵאינוֹ  שֶׁ ָמחּוק,  ְנָיר  ַעל  תּוָבה  כְּ ִלְדיוֹ  ּדֹוֶמה 
ה ׁשֹוִטים  י ִנְמָחק חוֵֹזר ּכֹוֵתב ְוִנְמָחק. ְוֵכן ֵיׁש ַהְרבֵּ ה, כִּ ֶהם ַהְרבֵּ ְוָיכֹול ִלְטעֹות בָּ
ְולּו  ַחיֵּינּו,  ֵהם  ר  ֲאשֶׁ ַהּזַֹהר  ְוֵסֶפר  ָהֲאִר"י  ָמָרן  ל  שֶׁ ָרִזין  ְלמֹד  ִמלִּ ּבֹוְרִחים  שֶׁ
ל  ינּות ּגֹוֵבר, ָהיּו ׁשֹוְקִדין כָּ ר ָהַרע ְוַהמִּ יָחא ֲאשֶׁ ִעְקבֹות ְמשִׁ י ׁשֹוֵמַע ִלי, בְּ ַעמִּ
מֹות  ידּות ְוַהְקדָּ לּול ִעם ֲחִס ְתֵבי ָמָרן בָּ ּקּוִנים כִּ ְיֵמיֶהם ִלְלמֹד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַהתִּ
ְוָהיּו  ָרעֹות  ֵזרֹות  ַהגְּ ל  כָּ ִלין  ְמַבטְּ ְוָהיּו  ִלְבָרָכה  יק  ַצדִּ ֵזֶכר  "ׁש  ָהִריבָּ ָמָרן  ל  שֶׁ
ֵני ַחיֵּי ְמזֹוֵני. ִטּיֹות, בָּ שְׁ עֹות פַּ פָּ ן ַהשְׁ ל ָהעֹוָלמֹות, כֵּ ַפע ְואֹור ַעל כָּ יִכין שֶׁ ַמְמשִׁ

ָנה כ') ֶרק ד' ִמשְׁ דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ ינּו ַהקָּ (ַרבֵּ

ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  לּוי בְּ ְרֵאִלי תָּ שְׂ ַהיִּ ַחּיּות ָאָדם  ׁש,  י טֹוב הוי"ה ַממָּ ּוְראּו כִּ ַטֲעמּו 
ל ֶאָחד ְלִפי  ְמָחה ּוְבנַֹעם ּוְבִיְרָאה ְוַאֲהָבה כָּ ה ּוְבשִׂ ְקֻדשָּׁ ּוְבִכְתֵבי ָמָרן ִלְלמֹד בִּ

ים כּו'. ָרֵאל ְקדֹושִׁ תוֹ ְוָכל ִישְׂ ָגתוֹ ּוְקֻדשָּׁ ַהשָּׂ
ָנה כ') ֶרק ד' ִמשְׁ דֹוׁש ִיְצָחק ַאְיִזיק ְיִחיֵאל ַסְפִרין ִמּקֹוַמְרָנה, נֹוֵצר ֶחֶסד, פֶּ ינּו ַהקָּ (ַרבֵּ

ֶרְסֶלב ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו ינּו ַנְחָמן ִמבְּ ַרבֵּ
עּוִרים לֹוַמר זַֹהר ִצוָּה ִלְבֵני ַהנְּ

ָעְסקּו  עּוִרים  ַהנְּ ֵני  בְּ ֲאַזי  יֹוַחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ִלְמָעַרת  בֹוָאם  בְּ
ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונוֹ  ֲעֵליֶהם הּוא  ַקד  ר פָּ ֲאשֶׁ זַֹהר כַּ ּוְבִלּמּוד  ה  ְתִפלָּ בִּ
ֵעת  ּוְבָכל  ְמאֹד.  ַעד  ֵמַח  שָׂ ָהָיה  ַרק  ָבר,  דָּ ׁשּום  ָראּו  לֹא  ּנּו  ּוִממֶּ
ְיָלה ָהַלְך  ֶריָך ְוכּו', ּוַבלַּ ָהָיה ִעּמוֹ ְוָאַמר לוֹ: ַאשְׁ א ֵאֶצל ָהִאיׁש שֶׁ בָּ
ַעְצמוֹ  ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר, ְוִהְזִהיר אֹוָתם לֹוַמר זַֹהר ְוכּו' ְוַכּיֹוֵצא, ְוהּוא בְּ
דֹוָלה  ְמָחה גְּ שִׂ ַעְצמוֹ ְוָהָיה בְּ לּום, ַרק ָהָיה הֹוֵלְך ּוְמַנגֵּן בְּ לֹא ָאַמר כְּ
ה  מָּ ל כַּ לֵּ ין ְוִהְתפַּ ית ּוְתִפלִּ ַטלִּ ֵהִאיר ַהּיֹום ָעַמד בְּ ַעד אֹור ַהּיֹום, ּוְכשֶׁ
ֶרְסֶלב אֹות יט) ְבֵחי ָהַר"ן ִמבְּ (ֵסֶפר שִׁ עֹות.  שָׁ

מזל טוב להר"ר אליהו פלדמאן שליט"א [עולה חדש] 
שזוכה בארצינו הקדושה ללמוד זוהר הקדוש  עם 

הבנים שלו, הילד החשוב אליעזר יהודה ואחיו ראובן 
מאיר ואחיו יעקב ישראל, וגם כן לבד [יותר משעה 

ביום] ולקיים דברי התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי 
זיעוכי"א

רבי יעקב אבוחצירא (תקס"ו - כ' בטבת תר"מ; 1805 - 4 בינואר 1880) 
מגדולי רבני מרוקו, ידוע בתואר אביר יעקב, סבו של הבבא סאלי.

וגדל   (1805) נולד בשנת תקס"ו  חייו:   תולדות 
בתאפילאלת במרוקו [ראה להלן סיפור נורא]. 
בצעירותו למד אצל אביו, רבי מסעוד, את כל 
התנ"ך עם טעמי המקרא ולאחר מכן כל המשנה 

וכל התלמוד.

הקהילה  מנהיג  היה  לרבנות  שהוסמך  לאחר 
בתאפילאלת. ושימש בה כרב ודרשן. הוא רצה 
של  התנגדות  בגלל  אך  ישראל  לארץ  לעלות 
בני הקהילה בתאפילאלת נמנע ממנו. הוא ניסה 
 (1879) ובשנת תר"מ  לעלות לארץ שש פעמים 

כשניסה לעלות בפעם השישית הצליח לשכנע את הקהילה שלא ימנעו 
ממנו מכיוון שבנו, רבי מסעוד, יכול לשמש כרב הקהילה במקומו. הוא 
עזב את מרוקו ועבר דרך אלג'יריה, תוניסיה, לוב ומצרים בטו בטבת 
ובי"ז טבת הגיע לדמנהור שם  הגיע לעיר אלכסנדריה שהה בה מעט 
התארח אצל משה סרוסי, בהיותו בדמנהור חלה ונפטר בכ' בטבת תר"מ 
(4 בינואר 1880) הוא נקבר בדמנהור. השאיר אחריו ארבעה בנים ובת: 
רבי מסעוד, רבי אהרון, רבי אברהם ורבי יצחק, והבת אסתר (ללה סטי). 

אחד מבניו של רבי מסעוד, רבי ישראל, ידוע בכינוי הבבא סאלי.

לאחר פטירתו: חלק גדול ממשפחתו שהיו איתו בדרך לארץ חזרו עם 
פטירתו למרוקו, בעוד חלק אחר המשיך והגיע לארץ ישראל והתיישב 
בעזה. לאחר כמה שנים חלק מבני המשפחה התחזקו והתיישבו בנהריה. 

ובמקומות אחרים בארץ והגיע עד ראש פינה. 

משנתו:  גנזי המלך - ספר שנכתב על ידי רבי יעקב אבוחצירא, ובו 207 
אופנים שונים להסבר על המילה הראשונה בתורה "בראשית". מהדורה 
יעקב בעיקר לקבלה,  רבי  ראשונה תרמ"ט במשנתו התורנית התייחס 
התמקד במיוחד בפירוש על מזמור קיט בתהלים (הפרק הארוך ביותר 
בתנ"ך) חיבר שני ספרים בהם יש דגש על מזמור זה: אלף בינה ומעגלי 

צדק.

על אף החשיבות הרבה שראה בלימוד קבלה התנגד ללימוד קבלה בלא 
לימוד תלמוד וכתב (בהקדמתו לספרו "אלף בינה") "ובלא התלמוד לא 
שייך שיגיע אדם לידיעת התורה" כמו כן המליץ על סדר הלימוד אותו 
למד: "דבתחילה לומד אדם המקרא ואחר כך לומד המשנה ואחר כך 
לומד הגמרא ואחר כך לומד ההלכות על בוריים ואחר כך העיקר הוא 

הסוד על אמיתתו" (אלף בינה, הקדמה אות ד)

ספריו: א. פתוחי חותם - פירוש על התורה. – ב. מחשוף הלבן - פירוש 
על התורה מתמקד יותר בהסברים בקבלה. – ג. מעגלי צדק - פירוש 
בינה  ד. אלף   – בתהלים.  קיט  במזמור  עוסק  הספר  עיקר  התנ"ך  על 
משפטיך  ה. יורו   – קי"ט.  במזמור  התמקדות  עם  תהלים  על  פירוש   -
ליעקב - שו"ת.-  ו. בגדי השרד - פירוש על דרך הקבלה על הגדה של 
פסח. - ז. גנזי המלך - ביאור על תחילת ספר בראשית ועל השבת. - 
ח. שערי תשובה - ביאור המילה "תשובה" בקבלה. – ט. שערי ארוכה - 
ספר מוסר לימים נוראים ולחודש תשרי. – י. לבונה זכה - חידושים על 
התלמוד מסודר לפי פרשות השבוע. – יא. יגל יעקב - פיוטים, של רבי 
יעקב וצאצאיו. – יב. דורש טוב - שבע עשרה (בגימטריה טוב) דרשות 

על נושאים שונים. – יג. תיקון הברית מספר גנזי המלך 

אופנים   207 ובו  יעקב אבוחצירא,  רבי  ידי  על  - ספר שנכתב  גנזי המלך 
ראשונה  מהדורה  "בראשית".  בתורה  הראשונה  המילה  על  להסבר  שונים 

תרמ"ט

רבי יעקב אבוחצירא
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מכשולות ודברים המעכבים
ובפרט  רע.  לדרך  טוב  בני אדם מדרך  להדיח  הרע דעתו תמיד  יצר  והנה 
המעכבים  ודברים  מכשולות  לו  עושה  הרוצה להתעסק בחכמת הקבלה 
הגופות  אין  לו  באמור  חסידות  בדרך  לו  דבא  והוא  אותו.  ומרשלים  אותו 

וליכא רוח  של זה הזמן ראויים לסודות התורה משום דליכא נביאים 
הקודש. דבשלמא דורו של משה רבינו עליו השלום שהיה דור 

דעה היו ראוים לסודות התורה משום דזכו עד שעלה משה 
הוא  ברוך  מפי הקדוש  ולמד  עליו השלום לשמים  רבינו 

שהיו  ועוד,  פה.  אל  פה  לישראל  ואמר  פה  אל  פה 
קדושים אותו הדור מצד עצמם, עד שמכח קדושתם 
נגלה עליהם הקדוש ברוך הוא בים, ואמרו כולם "זה 
אלי ואנוהו" וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: 
ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל 
ובדור הזה אין שום דבר מזה. לזה בא משה רבינו 
עליו השלום לצוות לישראל ולהזהיר לדורות הבאים, 
דור  בכל  התורה  סודות  מלדעת  ימנעו  שלא 

ודור עד סוף הדורות. 

שייכא בכל יום ויום –
מצוה עם הכולל גימטריה "הקבלה"

וזה שאמר הכתוב: "כי המצוה הזאת" היא לימוד 
"הקבלה"  גימטריה  הכולל  עם  "מצוה"  הקבלה. 

ועליה בא להזהירם משה רבינו עליו השלום שלא תשכח 
"אשר אנכי מצוך היום" דהיינו שייכא  מהם לעולם, ולזה אמר 

בכל יום ויום, ולפיכך צריך אתה להתחזק ולהתאמץ בידיעתה.

אל תשמעו לדברי יצר הרע
כי הנה יצר הרע מדיחך שלא ללמדה משני טענות: אחת, אומר לך זה מעשה 
ועכשיו  מרכבה, צריך נביא ששמע מפי השם שיודיע לנו הדבר על אמתתו. 
בזמננו אין נביא ולא רוח הקודש. זאת ועוד, הלומד קבלה צריך להיות גוף 
קדוש וטהור ונקי מכל דבר רע, כמו ישראל שיצאו ממצרים שמרוב קדושתם 
שהיו קדושים וטהורים, כיון שעברו בים נגלה עליהם הקדוש ברוך הוא, ועוד, 
שייך  סיני. לאלה באמת  הר  בפנים במעמד  פנים  אותו  ראו  מרוב קדושתם 
סרוחים  הם  אחרא,  סטרא  שגברה  הזה,  הזמן  גופות  אבל  הקבלה.  לימוד 

ומטונפים ועל מי תחול הקבלה.

להזהיר לישראל - אל תשמעו לדברי  יצר הרע
לפיכך בא משה רבינו עליו השלום להזהיר לישראל ואמר להם אל תשמעו 
לדברי  יצר הרע כי מה שאומר לכם בזמן הזה אין נביא ולא רוח הקודש. 
דבריו מהבל ימעטו. כי גם בזמן הזה הכל ערוך ומוכן כשלחן הערוך לפני 
האדם. דכל דברי קבלה נכתבו ונחתמו בספרים. וכנגד זה אמר "לא נפלאת 

היא ממך".

הבא ליטהר מסייעין אותו
וכנגד הטענה השנית, שטוען היצר הרע שצריך להיות גוף טהור וקדוש. גם 
זה אינה טענה כי גם בזמן הזה הרוצה להתקדש ולהטהר יכול להיות קדוש 
אותו,  מסייעין  ליטהר  הבא  לברכה,  זכרונם  רבותינו  שאמרו  כמו  וטהור 
ועל זה אמר "ולא רחוקה היא" דהיינו, הקדושה והטהרה אינה 
רחוקה ממך, ואזיל ומפרש כל הפסוקים שאחר זה וזה שאמר 
"לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמים" דהיינו: 
וצריכים  לא תאמר כי מעשה מרכבה תלוי בשמים 
אנו נביא כמשה רבינו עליו השלום שיעלה לנו לשמים, 
ויורד לנו מעשה מרכבה, ויודיעו לנו על אמיתתו. לזה 
וגם  בשמים,  נשארה  לא  כי  כן,  אל תחשוב  אמר, 
השנית  הטענה  כנגד  היא"  לים  מעבר  "לא 
שטוען היצר שדברי קבלה צריכים גוף קדוש וטהור 
גוף קדוש  כולם  והיו  הים  ישראל שעברו את  כמו 
בגוף  תלוי  זה  אין  טענה,  אינה  זו  גם  ונקי,  וטהור 

הטהורים שיעברו הים.

ובפיך  בלבבך  דכשתתקדש  בך  תלוי  דהכל 
יכול אתה לעשות הכל ולידע דברי קבלה

גם עכשיו הכל תלוי בידי אדם שיוכל להתקדש ולהטהר 
"כי  שמסיים  וזהו  מרכבה  מעשה  לקבל  ראוי  שיהיה  עד 
קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו" דהכל תלוי 
ולידע  הכל  לעשות  יכול אתה  ובפיך  בך דכשתתקדש בלבבך 
גנזי המלך דברי קבלה. עד כאן לשון קדשו. 

פרד"ס - פרשת השבוע
גדול  סוד  לנו  מגלה  ע"ה  אביחצירא  יעקב  רבינו  הקדוש  הצדיק 

בפרשת השבוע – נצבים - וילך
"הנסתרות לה' אלוקינו "וגו', יש לדקדק בזה הפסוק אי קאי על סודות 
סודות  לנו  מסר  הרי  אלוקינו"  "לה'  אמר  היכי  הנסתרות,  שהם  התורה 
התורה הקדוש ברוך הוא, וכתב רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום דמי שלא 

ידע סודות התורה טב ליה דלא איברי.

והנגלות",  לה' אלוקינו  "הנסתרות   " לומר דהכי קאמר קרא –  ואפשר   
"הנגלות"  ובין  התורה,  סודות  שהם  אלוקינו"  לה'  "הנסתרות  בין  ודהיינו 
שהם פשטי התורה הכל מסר ונתן "לנו ולבנינו עד עולם", וזה כדי "לעשות 
את כל דברי התורה הזאת", "את כל" רבוי אחר ריבוי, דאין התורה נקראת 
פשט,   – פרד"ס  שהם  חלקיה  בארבעה  שלימה  שתהיה  עד  שלימה  תורה 
בכל  התורה  לדעת  הזאת"  התורה  דברי  כל  ו"את  וזה  סוד,  דרש,  רמז, 
חלקיה שהם פרד"ס, ואם לא מסר לנו סודות התורה שהם הנסתרות לא היינו 
זוכים בכל דברי התורה שהם פרד"ס כאמור. ("מחשוף הלבן" לרבי יעקב 

אבוחצירא זיע"א פרשת נצבים).

הצדיק הקדוש רבינו יעקב אבוחצירא

דברי הצדיק הקדוש רבינו יעקב אבוחצירא
זצוקללה"ה בספרו גנזי המלך דף קפ"ה

וזה לשונו הטהור:
רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש

או יאמר "כי המצוה הזאת" וגו' אפשר דבא לרמוז על לימוד הקבלה שהוא עיקר ביאת האדם לעולם. כמו שכתב הרשב"י עליו השלום כמה פעמים 
בזוהר הקדוש, דמי שלא למד תורת אמת שהם סודות התורה טוב לו שלא נברא דבלא זה אין אדם יודע אלהותו יתברך, ויראתו ואהבתו, 

ועבודתו. וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום לשלמה המלך עליו השלום, "דע את אלהי אביך ועבדהו". 
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ָפָריו ה ְוָטֳהָרה נֹוֵדף ִמסְּ ל ְקֻדשָּׁ ֵריַח שֶׁ
ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש  יק  ַצדִּ ֵזֶכר  ַחי  ִאיׁש  ן  ַהבֶּ ַעל  בַּ ים  ַחיִּ יֹוֵסף  ינּו  ַרבֵּ
ן  ים, ּוִבְמֻיָחד ֵסֶפר "בֶּ ינּו ַהגָּדֹול יֹוֵסף ַחיִּ ל ַרבֵּ ל ְסָפָריו שֶׁ כָּ ינּו ָאֵמן, ָידּוַע שֶׁ ָעֵל
ל  שֶׁ ְסָפָריו  בִּ ַההֹוֶגה  ל  כָּ ׁש  מָּ מַּ שֶׁ ֶעְליֹוָנה,  ְוָטֳהָרה  ה  ְקֻדשָּׁ ֲאפּוִפים  ַחי",  ִאיׁש 
ִיְרַאת  יָרה  ַמְחדִּ נּו  ַרבֵּי ל  שֶׁ ַהזָָּהב  ּוְלׁשֹונוֹ  ִנְפָלא,  ְוִעּדּון  ה  ְקֻדשָּׁ יׁש  ַמְרגִּ נּו  ַרבֵּי
ִמן  ְוָדָבר ֶזה הּוא  ל ֶאָחד.  יׁש כָּ ְרגִּ מַּ ִפי שֶׁ ָבבֹות, כְּ ּוְמַטֶהֶרת ַהלְּ ה  ַמִים ֲעֻמקָּ שָׁ
ָבר ֵהִעיד  כְּ ינּו, ּוְכמוֹ שֶׁ ִסְפֵרי ַרבֵּ ּלֹוֵמד בְּ ל ִמי שֶׁ ַהְמֻפְרָסמֹות ְוַהּנֹוָדעֹות ֵאֶצל כָּ
ל ְסלּוְצק ְוַאַחר  ּה שֶׁ "ז (ַרבָּ יְדבַּ ִוד הּוא ָהִר י ַיֲעקֹב דָּ ְמֻפְרָסם ַהגָּאוֹן ַרבִּ ַעל ֶזה כַּ
ינּו  ל ַרבֵּ ָפָריו שֶׁ ה ֶעְליֹוָנה ְוָטֳהָרה נֹוֵדף ִמסְּ ל ְקֻדשָּׁ ֵריַח שֶׁ ָאַמר שֶׁ ְצָפת) שֶׁ ְך בִּ כָּ

ָכְך. יׁש בְּ ֶהם ַמְרגִּ ְוָכל ַהּלֹוֵמד בָּ

ָטֳהָרה ין בְּ ָהָיה אֹוֵכל ֻחלִּ
ה  ְקֻדשָּׁ בִּ ּבֹוְראוֹ  ָהָיה עֹוֵבד ֶאת  ִלְבָרָכה  יק  ֵזֶכר ַצדִּ ים  ַחיִּ יֹוֵסף  ַהגָּדֹול  ינּו  ַרבֵּ
הּוא  ְוָטֳהָרתוֹ  תוֹ  ְקֻדשָּׁ ְוגֶֹדל  ָטֳהרֹות,  בְּ שֶׁ דֹוָלה  גְּ ּוְבָטֳהָרה  ְקֻדשֹּׁות  בִּ שֶׁ דֹוָלה  גְּ
דֹורוֹ ְולֹא  ָכל ָהָאֶרץ לֹא בְּ ַמע בְּ ּלֹא ִנְרָאה ְולֹא ִנשְׁ ָהָיה ְלֶפֶלא ּוְלמֹוֵפת שֶׁ ָבר שֶׁ דָּ
ְלמּוד,  ְזַמן ַחְכֵמי ַהתַּ מוֹ בִּ ָטֳהָרה כְּ ין בְּ ָהָיה אֹוֵכל ֻחלִּ ּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים לוֹ, שֶׁ בַּ
ַתֲעִנּיֹות ְוִסּגּוִפים ׁשֹוִנים  רּוי בְּ ל ָיָמיו ָהָיה שָׁ כָּ ּוְפִריׁשּותוֹ ְוִסּגּוָפיו ָהיּו ְלַהְפִליא שֶׁ

ְלַטֵהר ֶאת ָחְמרוֹ ִמּכֹל ָוכֹל.

ִנים ְרצּופֹות  ׁש שָׁ ל שֵׁ ֲעִנית שֶׁ הּוא תַּ ֶנה שֶׁ ּקּון ַהקָּ ה גַּם ֶאת תִּ ָעשָׂ ָידּוַע שֶׁ
יֹום ַאַחר יֹום

ִנים ְרצּופֹות  ׁש שָׁ ל שֵׁ ֲעִנית שֶׁ הּוא תַּ ֶנה שֶׁ ּקּון ַהקָּ ה גַּם ֶאת תִּ ָעשָׂ יָּדּוַע שֶׁ ּוְכמוֹ שֶׁ
תוֹ (ּומּוָבא  ְפִריׁשּותוֹ ּוְקֻדשָּׁ ל ָיָמיו בִּ יְך כָּ ְך ָהָיה ַמְמשִׁ יֹום ַאַחר יֹום, ְוַגם ַאַחר כָּ
ֵאָליו  רֹוב  ַהקָּ ְלִמידוֹ  ִמתַּ ּוְתבּוָנה"  ַעת  "דַּ ינּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ ִסְפרוֹ  ַמת  ַהְקדָּ בְּ ֶזה  ל  כָּ
ל ִעְנְיֵני  רּוׁש ְלַגְמֵרי ִמכָּ יק ִלְבָרָכה1). ְוָהָיה פָּ ַכי ָחָז"ן ֵזֶכר ַצדִּ ן ִצּיוֹן ָמְרדְּ י בֶּ ַרבִּ
ֵבקּותוֹ ְוַאֲהָבתוֹ ְלבֹוְראוֹ, ְוַאֲהָבתוֹ ַלּתֹוָרה  ְוַתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהזֶּה, ְוָכל ֶזה ַיַחד ִעם דְּ
ָמה ְלִסְפרוֹ  ַהְקדָּ ל ְסָפָריו (ְוַעיֵּן בַּ רֹוִאים ִמכָּ ְלָבבוֹ ּוְכמוֹ שֶׁ ָהְיָתה ֵאׁש יֹוֶקֶדת בִּ שֶׁ
ּוַמְבִהיִלים), ְוָכל  ָבִרים נֹוָרִאים  ַלּתֹוָרה דְּ ּכֹוֵתב ַעל ַאֲהָבתוֹ  ן ִאיׁש ַחי ַמה שֶּׁ בֶּ
ה ְוִתּקּוֵני ַהנֶֶּפׁש, ּוְמַיֵחד  ִפלָּ ָמּה ּוַבֲעבֹוַדת ַהתְּ ּתֹוָרה ִלשְׁ ַחיָּיו ָהָיה עֹוֵסק ְוָעֵמל בַּ
מֹוָתיו  ֵמַהְקדָּ רֹוִאים  שֶׁ ּוְכמוֹ  ּבֹוְראוֹ,  ִלְכבֹוד  ַמִים  שָׁ ם  ְלשֵׁ יו  ַמֲעשָׂ ל  כָּ ּוְמַטֵהר 
ים ּוְטהֹוִרים  יו ִיְהיּו ַזכִּ ּוַמֲעשָׂ ל ּתֹוָרתוֹ  כָּ ה ָהָיה ִנְזָהר ְוָיֵרא ְוָחֵרד שֶׁ מָּ ִלְסָפָריו כַּ

בֹוְראוֹ. ַרְך ְוַלֲעשֹׂות ְרצֹונוֹ, ְוַהּכֹל ִמּגֶֹדל ַאֲהָבתוֹ ּוְדֵבקּותוֹ בְּ ם ִיְתבָּ ִלְכבֹוד ַהשֵּׁ

ּוְכַמֲאָמרוֹ  ים,  ָהַרבִּ ְסָפָריו  ְלתֹוְך  ינּו  ַרבֵּ ִהְכִניס  ְוָטֳהָרתוֹ  תוֹ  ְקֻדשָּׁ ּכַֹח  ְוֶאת 
ל ַהּלֹוֵמד  כָּ ְך שֶׁ ְפָעל", כָּ נִּ דֹוׁש "ּכַֹח ַהּפֹוֵעל בַּ ם טֹוב ַהקָּ ַעל שֵׁ ל ַהבַּ ַהְמֻפְרָסם שֶׁ

ה ְוָטֳהָרה.. ל ְקֻדשָּׁ יׁש ִמיָּד ְנִעימֹות ִנְפָלָאה שֶׁ ְסָפָריו ַמְרגִּ בִּ

ם  כֻּלָּ ַהזֶּה,  ּדֹור  בַּ שֶׁ ְסָפַרד  ֵני  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ דֹוֵלי  גְּ רֹב  שֶׁ ַלּכֹל,  ּוְמֻפְרָסם  יָּדּוַע  כַּ
י  ַמְעתִּ ן ִאיׁש ַחי (ְוֵכן גַּם שָׁ ִסְפרוֹ בֶּ ינּו בְּ ל ַרבֵּ ָסָקיו שֶׁ י פְּ הֹוְלִכים ּוִמְתַנֲהִגים ַעל פִּ
ָרֵאל,  אוֹן ּוְקדֹוׁש ִישְׂ ינּו גְּ ל ַרבֵּ ִליָט"א, ֲחָתנוֹ שֶׁ י ַאְרֵיה ַהְרֵאל שְׁ ֵמָהַרב ַהגָּאוֹן ַרבִּ
יק ְוָקדֹוׁש  א ָסאִלי) ִזְכרֹונוֹ ַצדִּ אבָּ ָרֵאל ַאּבּוַחִציָרא (ַהבָּ י ִישְׂ ִאיׁש ָהֱאלִֹקים, ַרבִּ
א ָסאִלי  אבָּ ל ָחִמיו ַהבָּ ּוְדָרָכיו שֶׁ ל ַהְנָהגֹוָתיו  כָּ א, שֶׁ ִלְבָרָכה ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם ַהבָּ

ן ִאיׁש ַחי...) ֶפר בֶּ סֵּ תּוִבים בַּ ינּו ַהכְּ ְסֵקי ַרבֵּ י פִּ ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו, ָהיּו ַעל פִּ

ר ְסתָּ ְגֶלה ּוַבנִּ נִּ ָדָרא בַּ דֹול ַהּדֹור - ַחד בְּ גְּ
כֵֹחנּו  יק ִלְבָרָכה, ֶזה ֵאין בְּ ינּו ֵזֶכר ַצדִּ יק, הּוא ַרבֵּ ל ַצדִּ ְבחוֹ שֶׁ שִׁ ר בְּ ְוִהנֵּה ְלַדבֵּ
עּור  תוֹ ְלֵאין שִׁ ֻדלָּ ְקָצת ִמגְּ נּו יֹוֵדַע ַעד ָמה ַוֲאִפּלּו ִמְקָצת ִמן ַהמִּ י ֵאין ִאתָּ ָלל, כִּ כְּ
ְוִיְרָאתוֹ  תֹוָרתוֹ  ר בְּ ֲעָנִקים ֲאשֶׁ יק ִלְבָרָכה, ָהָאָדם ַהגָּדֹול בַּ ינּו ֵזֶכר ַצדִּ ל ַרבֵּ שֶׁ
ָכל ַחְדֵרי ּוִמְכַמנֵּי ַהּתֹוָרה, ְוָהָיה  ִקי בְּ ׁש ְזרֹועֹות עֹוָלם, בָּ יו ָהיּו חֹוֵבק ַממָּ ּוַמֲעשָׂ
ר גַּם  ְסתָּ ְגֶלה ְוַהנִּ ל ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה ַהנִּ ׁש כָּ מָּ מַּ דֹורוֹ, שֶׁ ָדָרא"2 בְּ ְבִחיַנת "ַחד בְּ בִּ
ָבר  כְּ ַעְמקּות ִנְפָלָאה. ְוָכל ָהרֹוֶאה ִיְרֶאה שֶׁ ְלָבבוֹ בְּ ַיַחד ָהיּו ֲאגּוִדים ּוְקׁשּוִרים בִּ
ְהֶיה גָּדֹול  יִּ ֶזה שֶׁ נּו לֹא ִנְמָצא ָאָדם גָּדֹול כָּ ל ַרבֵּי ְפֵני ּדֹורוֹ שֶׁ ה ּדֹורֹות ִמלִּ מָּ כַּ
ר,  ְסתָּ תֹוַרת ַהנִּ ְגֶלה ְוֵהן בְּ תֹוַרת ַהנִּ ָכל ֶחְלֵקי ַהּתֹוָרה ֵהן בְּ ֵלם ְלַגְמֵרי בְּ ּוָבִקי ְושָׁ
תֹוַרת  ר בְּ ִעקָּ דֹוִלים ְמאֹד בְּ ָהיּו גְּ ינּו ָהַאֲחרֹוִנים שֶׁ ה ֵמַרּבֹוֵת ֵאלֶּ יָּדּוַע ָהיּו כָּ י כַּ כִּ
ינּו  ַרבֵּ ֲאָבל  ר,  ְסתָּ ַהנִּ תֹוַרת  בְּ ר  ִעקָּ בְּ ְמאֹד  דֹוִלים  גְּ ָהיּו  שֶׁ ה  ֵאלֶּ כָּ ְוָהיּו  ְגֶלה,  ַהנִּ
ינּו  ל ַרבֵּ ר, ְותֹוָרתוֹ שֶׁ ְסתָּ נִּ ְגֶלה ְוַגם בַּ נִּ י ַהּתֹורֹות ַיַחד גַּם בַּ תֵּ שְׁ ֵלם בִּ ָהָיה גָּדֹול ְושָׁ
ָהיּו  ָרֵאל  ִישְׂ פּוצֹות  תְּ ל  ּוִמכָּ ֵבל,  תֵּ ַקְצוֹות  ָכל  בְּ ָעָליו  ַמְכִריִזים  ָהיּו  ְוִצְדקּותוֹ 

ר. ְסתָּ נִּ ְגֶלה ְוֵהן בַּ נִּ ֵאלֹות ֵהן בַּ ׁשֹוְלִחים ֵאָליו שְׁ

תֹוַרת ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה  ָהיּו ָידּוַע ּוֵמִבין בְּ ָדָרא שֶׁ ינּו ָהָיה ַחד בְּ ַרבֵּ
ם  כֻּלָּ ַהּיֹום,  ַעד  ינּו  ַרבֵּ קּוַפת  ִמתְּ ִלים  ַהְמֻקבָּ ל  כָּ  - ָתם  ְוַלֲאִמתָּ ְלָעְמָקם 
תֹוַרת ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ  ינּו בְּ ל ַרבֵּ ְסֵקי ִהְלכֹוָתיו ַוֲהָבָנתוֹ שֶׁ הֹוְלִכים ְלאֹור פִּ

ִלְבָרָכה
ִהְלכֹוָתיו  ְגֶלה ְוֵהן בְּ ל ּתֹוַרת ַהנִּ ִהְלכֹוָתיו שֶׁ ינּו ְמֻפְרֶסֶמת ִהיא ֵהן בְּ ל ַרבֵּ ְותֹוָרתוֹ שֶׁ
ל  ל ַהְנָהגֹוָתיו שֶׁ כָּ ִלְבָרָכה, ְוַכיָּדּוַע שֶׁ ינּו ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ  י ַרבֵּ ר ַעל פִּ ְסתָּ ל ַהנִּ שֶׁ
ָדָרא  ינּו ָהָיה ַחד בְּ ַרבֵּ ְבֵרי ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה שֶׁ י ַעְמקּות דִּ ינּו ֵהם ַעל פִּ ַרבֵּ
ל  כָּ ְך שֶׁ ָתם. כָּ תֹוַרת ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה ְלָעְמָקם ְוַלֲאִמתָּ ָהיּו ָידּוַע ּוֵמִבין בְּ שֶׁ
ִהְלכֹוָתיו  ְסֵקי  פִּ ְלאֹור  הֹוְלִכים  ם  כֻּלָּ ַהּיֹום,  ַעד  ינּו  ַרבֵּ קּוַפת  ִמתְּ ִלים  ַהְמֻקבָּ

תֹוַרת ָהֲאִר"י ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה. ינּו בְּ ל ַרבֵּ ַוֲהָבָנתוֹ שֶׁ

ָדָרא"  ינּו "ַחד בְּ ים ֶאת ַרבֵּ ָאנּו ְמַכנִּ ְתַמּה ַעל ֶזה קֹוֵרא ָיָקר ִמנִַּין ָלנּו ֶזה שֶׁ ְוַאל תִּ
ְוֵהן  ְסָפַרד  ַחְכֵמי  ֵהן בְּ דֹוִלים ְמאֹד  גְּ ה  מָּ כַּ דֹורוֹ  ָהיּו בְּ ַוֲהֵרי  ּתֹוָרה,  בַּ ַגְדלּותוֹ  בְּ

אֹותוֹ ּדֹור. בְּ ָנז שֶׁ כְּ ַחְכֵמי ַאשְׁ בְּ

ּלּוי ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא 1  גִּ
ין  ינּו ָהָיה אֹוֵכל ֻחלִּ ַרבֵּ יָון שֶׁ כֵּ מִּ יק ִלְבָרָכה, שֶׁ ן ִצּיוֹן ַחזָּן ֵזֶכר ַצדִּ י בֶּ ם עֹוד ַרבִּ ַתב שָׁ כָּ ְוַעיֵּן ַמה שֶּׁ
ְזֵקנֹות  ְלִפְרָקן, אוֹ  יעּו  ּלֹא ִהגִּ ְיָלדֹות ְקַטּנֹות שֶׁ ָהיּו אוֹ  ֵביתוֹ  בְּ ְרתֹות שֶׁ ל ַהְמשָׁ ָלֵכן כָּ ָטֳהָרה,  בְּ
ה ֻמְפָלא  אן ֵאיֶזה ַמֲעשֶׂ ב כָּ ר ְלֶזה ִנְכתָּ ֶהְקשֵׁ ם. ְוִהנֵּה בְּ ָטֳהָרה. ַעיֵּן שָׁ ֵדי ֶלֱאכֹל בְּ ְוכּו', ְוָכל ֶזה כְּ
ל ַהגָּאוֹן ָהַרב ֵאִליָּהּו  לֹום (ָסָבתוֹ שֶׁ תּון ָעֶליָה ַהשָּׁ ָרה כָּ ֶקת ָמַרת שָׂ דֶּ ר ָהָיה ִעם ַהצַּ י ֲאשֶׁ ַוֲאִמתִּ
ר ָזְכָתה ְוָהְיָתה ֵמאֹוָתן ְיָלדֹות  ָרק), ֲאשֶׁ ְבֵני בְּ אן בִּ ְרֵכי יֹוֵסף, כָּ יַבת בִּ ִליָט"א, רֹאׁש ְישִׁ ַטֲהָרִני שְׁ
ָנה, (ְוָהְיָתה  ת י"א שָׁ ינּו, ְוָהְיָתה ָאז ְיתֹוָמה ְקַטנָּה בַּ ל ַרבֵּ ֵביתוֹ שֶׁ ְרתֹות בְּ ר ָהיּו ְמשָׁ ְקַטּנֹות ֲאשֶׁ
ִקים, ָלֵכן  שְׁ ֲאָכִלים ְוַהמַּ ֲהָכַנת ַהמַּ ינּו בַּ ׁש ֶאת ַרבֵּ מֵּ ן ָהיּו רֹוצֹות ִלְזּכֹות ּוְלשַׁ כֻּלָּ יָון שֶׁ כֵּ מִּ אֹוֶמֶרת שֶׁ
ּה  ֲחֶבְרתָּ ֶפת בַּ ְך ִמְתַחלֶּ ת יֹום ֶאָחד אוֹ יֹוַמִים, ְוַאַחר כָּ שֶׁ מֶּ פֹות ְוָכל ַאַחת ָהְיָתה ְמשַׁ ָהיּו ִמְתַחלְּ
ִפי  ַיְלדּוָתּה, כְּ לֹום בְּ תּון ָעֶליָה ַהשָּׁ ָרה כָּ ר ָהָיה ִעם ָמַרת שָׂ ְפָלא ֲאשֶׁ ה ַהמֻּ ֲעשֶׂ ְוכּו'), ְוָכְך ָהָיה ַהמַּ
ל  ֵביתוֹ שֶׁ ׁש בְּ מֵּ יָעה ְזַמנָּּה ְלשַׁ ִהגִּ שֶׁ יָה: יֹום ֶאָחד כְּ ְמעּו ִמפִּ ר שָׁ י ִמיָלֶדיָה ּוְנָכֶדיָה ֲאשֶׁ ַמְעתִּ שָּׁ שֶׁ
ל  ּתֹוָרה כָּ ם ָהָיה עֹוֵסק בַּ ֲעִליָּה (ְושָׁ ר ָהָיה בָּ ְוָעָלה ִמיָּד ְלַחְדרוֹ ֲאשֶׁ ינּו ְלֵביתוֹ  יַע ַרבֵּ ינּו, ִהגִּ ַרבֵּ
ָלה  כְּ יׁש לוֹ. ִהְסתַּ ּתֹות ְוַתגִּ ין ִלשְׁ ינּו ּכֹוס ַחמִּ ִכין ְלַרבֵּ תָּ ִית שֶׁ ֵני ַהבַּ ְמֻפְרָסם), ְוָאְמרּו ָלּה בְּ ָיָמיו כַּ
ינּו ְולֹוְמִדים ַיַחד, ְוֵהִכיָנה  ב ִעם ַרבֵּ ֲעִליָּה ְוָרֲאָתה ְלָפֶניָה ִאיׁש ֶאָחד יֹושֵׁ תּון בָּ ָרה כָּ ה שָׂ ַהיְַּלדָּ
א  לֵּ ב ְלַבּדוֹ, ְוִהְתפַּ ינּו יֹושֵׁ ם ֶאת ַרבֵּ ר ָעְלָתה ָלֲעִליָּה ָרֲאָתה שָׁ ּתֹות. ְוַכֲאשֶׁ י ּכֹוסֹות ִלשְׁ תֵּ ָלֶהם שְׁ

ב ִעּמוֹ עֹוד ִאיׁש ֶאָחד  ּיֹושֵׁ ָרֲאָתה שֶׁ י ּכֹוסֹות, ְוָעְנָתה לוֹ שֶׁ תֵּ יָנה שְׁ ה ֵהִכ ַאל אֹוָתּה ָלמָּ ינּו ְושָׁ ַרבֵּ
ַהנִָּביא.  ֵאִליָּהּו  ֶאת  ִלְראֹות  ָזִכית  ָלּה:  ָאַמר  ינּו  ַרבֵּ זֹאת  ַמע  שָּׁ ּוְכשֶׁ ּתֹות.  ִלשְׁ לוֹ  גַּם  ְוֵהִכיָנה 
ָעֶליָה  תּון  כָּ ָרה  שָׂ ָמַרת  ָתה  ָעשְׂ ְוָכְך  ָאָדם.  ְלַאף  ָרֲאָתה  שֶּׁ ַמה  ה  ַגלֶּ תְּ ּלֹא  שֶׁ ינּו  ַרבֵּ יָרּה  ְוִהְזכִּ
ָרה  ִטיָרתוֹ ִספְּ ינּו, ְוַרק ְלַאַחר פְּ ל ַרבֵּ ל ְיֵמי ַחיָּיו שֶׁ ְך כָּ ֶמשֶׁ ַגּלֹותוֹ בְּ ְמָרה ַעל סֹוד ֶזה ִמלְּ לֹום, שָׁ ַהשָּׁ
ר  ינּו ֲאשֶׁ ל ַרבֵּ תוֹ שֶׁ ֻדלָּ יר ְוִנְלַמד ֶאֶפס ָקֵצהּו ִמגְּ ה. ּוִמזֶּה ַנכִּ ֲעשֶׂ אן ַהמַּ ּה. ַעד כָּ ְחתָּ פַּ זֹאת ְלִמשְׁ

ָזָכה ְלִגּלּוי ֵאִליָּהּו ִזְכרֹונוֹ ִלְבָרָכה.

ים ּלּוִיים רּוָחִניִּ גִּ
ר  ְפָלא ֲאשֶׁ ה ַהמֻּ ֲעשֶׂ ַדאי ְלהֹוִסיף גַּם ֶאת ַהמַּ ינּו, כְּ ר ָהיּו ְלַרבֵּ ים ֲאשֶׁ ּלּוִיים ָהרּוָחִניִּ ר ַלגִּ ּוְבֶהְקשֵׁ
הּוא  ָכָדיו שֶׁ י ֶאָחד ִמנְּ י ִמפִּ ַמְעתִּ שָּׁ ִפי שֶׁ יק ִלְבָרָכה (כְּ ִני ֵזֶכר ַצדִּ ַרבָּ ַע שָׁ י ְיהֹושֻׁ ר ָחָכם ַרבִּ ִספֵּ
זֹאת  ה  ֻעְבדָּ ַמע  שָּׁ ִלי שֶׁ ְוָאַמר  ַלִים,  ְירּושָׁ ַהּקֶֹדׁש  יר  ֵמִע ִליָט"א,  ּוֻמְפָלג שְׁ גָּדֹול  ָחָכם  ְלִמיד  תַּ
יק  ינּו ֵזֶכר ַצדִּ ל ַרבֵּ ִבְזַמּנוֹ שֶׁ ה) ְוהּוא, דְּ ֲעשֶׂ ַעל ַהמַּ ָהָיה בַּ ִני ַעְצמוֹ שֶׁ ַרבָּ ַע שָׁ י ְיהֹושֻׁ בוֹ הּוא ַרבִּ ִמסָּ
ינּו, ְוֶזה  ים ְלַרבֵּ ְתגַּלִּ מִּ ים שֶׁ ּלּוִיים רּוָחִניִּ מּועֹות ֻמְפָלאֹות ַעל גִּ ַבְגַדד שְׁ כֹות בְּ ִלְבָרָכה ָהיּו ִמְתַהלְּ
ים ָזִרים  ַחְדרוֹ ֲאָנשִׁ ַחְדרוֹ, ָהיּו רֹוִאים בְּ ּתֹוָרה ְלַבּדוֹ בְּ ינּו עֹוֵסק בַּ ר ָהָיה ַרבֵּ ֲאשֶׁ כַּ ָהָיה ַעל ְיֵדי שֶׁ

ים ָזִרים ְולֹא ְידּוִעים. ל ֲאָנשִׁ אוֹ ׁשֹוְמִעים ֵמַחְדרוֹ קֹולֹות שֶׁ

ן ִאיׁש ַחי ְוַהּזַֹהר ...ַהבֶּ
המשך מעמוד יג...

ים ִמנַַּער ְוַעד ָזֵקן ּקּוִנים ְוַהּזַֹהר ָיִחיד ְוַרבִּ ל ַהתִּ דֹוׁש שֶׁ ּמּוד ַהקָּ לִּ ְלַהֲחִזיק בַּ



"מפעל הזוהר העולמי" שע"י "חברת מזכי הרבים"         עמוד יד  

hazohar.com@gmail.com :רחוב נחל לכיש 24/8 רמת בית שמש א' 99093       טל:0548436784 פקס:02-995-1300 דואר אלקטרוני

ָמִעים ֵמַחְדרוֹ  ֵעת ַהּזֹאת ִנשְׁ בָּ יָבה שֶׁ ר נֹוַדע ְלַחְכֵמי ַהְישִׁ ֲאשֶׁ ַעם ַאַחת כַּ ְוִהנֵּה פַּ
קֹולֹות  ל  שֶׁ ָרם  שְׁ פִּ ֶאת  ַלֲחקֹר  ְוָרצּו  ְידּוִעים,  ַהּלֹא  קֹולֹות  אֹוָתם  ינּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ
י  ַרבִּ יָבה ֶאת  ַהְישִׁ ַחְכֵמי  ֲחרּו  ְוָלֶזה בָּ ינּו,  ְלַרבֵּ ה  ִמְתגַּלֶּ ר  ֶזה ֲאשֶׁ ּוִמי הּוא  ֵאּלּו, 
ְלחּו  ְושָׁ ָבר,  ַהדָּ ְלָבֵרר  ִליַח  ַהשָּׁ ִיְהֶיה  הּוא  ִלְבָרָכה שֶׁ יק  ַצדִּ ֵזֶכר  ִני  ַרבָּ ַע שָׁ ְיהֹושֻׁ
ִפיו, ְוהּוא  מּו בְּ ר שָׂ ָלה ֲאשֶׁ בָּ ָחְכַמת ַהקַּ ָיה בְּ ינּו ֵאיֶזה ֻקשְׁ אֹל ֶאת ַרבֵּ ִלשְׁ אֹותוֹ 
ִנְמָצא  ִמי  ִיְרֶאה  ְוָאז  ָיה,  שְׁ ַהקֻּ אֹל  ִלשְׁ ינּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ ְלַחְדרוֹ  ֵנס  ְוִיכָּ ָלֲעִליָּה  ַיֲעֶלה 
ה ָחָכם  ר ִנְמָצִאים ִעּמוֹ. ְוָכְך ָעשָׂ ים ַהזִָּרים ֲאשֶׁ ל ָהֲאָנשִׁ ָרם שֶׁ שְׁ ַחְדרוֹ ּוַמה פִּ בְּ
ַמְדֵרגֹות ָהֲעִליָּה,  ְהיֹותוֹ עֹוֶלה בְּ יק ִלְבָרָכה. ְוִהנֵּה בִּ ִני ֵזֶכר ַצדִּ ַרבָּ ַע שָׁ י ְיהֹושֻׁ ַרבִּ
יָבה  ְישִׁ ַע, בַּ ינּו ֵמַחְדרוֹ, ּוָפָנה ֵאָליו, ְוָאַמר: ָחָכם ְיהֹושֻׁ ְתאֹם ָיָצא ִלְקָראתוֹ ַרבֵּ פִּ
ְך ְוָכְך. ּוִמיָּד ִנְכַנס  ׁשּוָבה ִהיא כָּ ַהתְּ ְך ְוָכְך, ֵלְך ֶוֱאמֹר ָלֶהם שֶׁ ֵאָלה כָּ ׁשֹוֲאִלים שְׁ

ֶלת ַאֲחָריו... ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו, ָאֵמן. ֲחָזָרה ְלַחְדרוֹ ְוָסַגר ַהדֶּ

ָיֵגן  ְזכּותוֹ  עְלְזא  ִמבֶּ ַע  ְיהֹושֻׁ י  ַרבִּ דֹוׁש  ַהקָּ יק  דִּ ַהצַּ ִעם  ּפּור  ַהסִּ ן  ְלַקמָּ ְרֵאה   2
ָעֵלינּו.

ִליָט"א ִליְצִקי שְׁ בְּ ָרָיה דֶּ י שְׁ ב ִנְמָצא ֵאֶצל ַהגָּאוֹן ַרבִּ ְכתָּ 3 ַהמִּ

ן ִאיׁש ַחי ַעל בֶּ ָמה ִמבַּ ׁש ַהְסכָּ קֵּ ם בִּ שֶׁ ַעל ַהלֶּ בַּ
דֹוֵלי  ינּו ֶאָחד ִמגְּ ֲאָבל ּבֹא ָנא ּוְרֵאה ֶמה ָאַמר ַעל ַרבֵּ
דֹוׁש  ַהקָּ ינּו  ַרבֵּ ַהּדֹור, הּוא  אֹותוֹ  בְּ ָרֵאל שֶׁ ִישְׂ ַחְכֵמי 
יק  ַצדִּ ֵזֶכר  יב  ֶאְלָישִׁ לֹמֹה  שְׁ י  ַרבִּ ָהֱאלִֹקי  ל  ַהְמֻקבָּ
י  ַרבִּ ַהגָּאוֹן  ָמָרן  ל  שֶׁ ָסבוֹ  הּוא  (שֶׁ ִלְבָרָכה  ְוָקדֹוׁש 
ֶפר ַהּנֹוָרא  ַעל ַהסֵּ ִליָט"א) בַּ יב שְׁ לֹום ֶאְלָישִׁ יֹוֵסף שָׁ

ֶאָחד  ב כְּ ים (ְוָהָיה ֶנְחשָׁ רּוׁש ַעל ָהֵעץ ַחיִּ ְוַאְחָלָמה" פֵּ בוֹ  ם שְׁ "ֶלשֶׁ
ֶהָחֵפץ  ַעל  בַּ ָרן  מָּ שֶׁ ּוְמֻפְרָסם  יָּדּוַע  שֶׁ ּוְכמוֹ  ַההּוא,  ַהּדֹור  דֹוֵלי  ִמגְּ
ָניו, ְוַגם ָאַמר  נַֹעם פָּ רּוָרה ָנַסע ִלְראֹותוֹ ְוַלֲחזֹות בְּ ָנה בְּ שְׁ ים ְוַהמִּ ַחיִּ
ִמי  י  כִּ ִלְראֹותוֹ,  ַדאי  כְּ שֶׁ ם,  שֶׁ ַהלֶּ ַעל  בַּ ֶאת  ׁש  ִלְפגֹּ ָהַלְך  שֶׁ ְלֶאָחד 
ה ִלְראֹות אֹותֹו). ְוקֶֹדם ִנְכּתֹב ֶאת ִסּפּור  א ִנְזכֶּ עֹוָלם ַהבָּ יֹוֵדַע ִאם בָּ
ר ְלֵעיל  ְזכַּ ם ַהנִּ שֶׁ ַעל ַהלֶּ ר הֹוִציא בַּ ֲאשֶׁ יָּדּוַע כַּ ִהנֵּה כַּ ָבִרים, דְּ ַהדְּ
ן  ינּו ַהבֶּ ְלַרבֵּ ַלח אֹותוֹ  ְוַאְחָלָמה" ָלאֹור, שָׁ בוֹ  ם שְׁ "ֶלשֶׁ ֶאת ִסְפרוֹ 
ַמח ְמאֹד ַעל  יָּדּוַע שָׂ ינּו כַּ ָמה ַעל ִסְפרוֹ, ְוַרבֵּ ִאיׁש ַחי ָלֵתת לוֹ ַהְסכָּ
ַמע  שָּׁ ִרים". ּוְכשֶׁ ְסתָּ מִּ הּוא "ֲאִרי בַּ ם שֶׁ שֶׁ ַעל ַהלֶּ ֶפר ְוָאַמר ַעל בַּ ַהסֵּ
יק ִלְבָרָכה ָהָיה  ינּו ֵזֶכר ַצדִּ ַרבֵּ יק ִלְבָרָכה שֶׁ שֶׁם ֵזֶכר ַצדִּ ַעל ַהלֶּ בַּ
ִאם ָהָיה יֹוֵדַע  ְפרוֹ, ָאַמר ַעל ֶזה שֶׁ ַמח ְמאֹד ִמסִּ ִניָחא לוֹ ְמאֹד ְושָׂ
י  כִּ ִני,  ַהשֵּׁ ַהֵחֶלק  ֶאת  מֹוִציא  ָבר  כְּ ָהָיה  ְלִסְפרוֹ  ים  ַיְסכִּ ינּו  ַרבֵּ שֶׁ
ְמָחתוֹ  ֵמֲחַמת ַעְנְוָתנּותוֹ לֹא ָהָיה ַמֲחִזיק ֶאת ָחְכָמתוֹ ִלְמאּוָמה, ְושִׂ
ַהֵחֶלק  ֶאת  גַּם  ָלאֹור  ְלהֹוִציא  אֹותוֹ  עֹוְדָדה  ְפרוֹ  ִמסִּ ינּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ
יק ִלְבָרָכה,  ְך ֵזֶכר ַצדִּ לֹמֹה ַזְלָמן אוֶֹיְרבָּ י שְׁ ִני (ּוָמָרן ַהגָּאוֹן ַרבִּ ַהשֵּׁ
גַּם  אן רֹוִאים שֶׁ כָּ מִּ ה זֹאת, ּומֹוִסיף ְואֹוֵמר שֶׁ ר ֻעְבדָּ ָהָיה ָרִגיל ְלַספֵּ

ָאָדם גָּדֹול ָזקּוק ְלִעידּוד).

ָבר ִנְפָלא  ַרְך דָּ ם ִיְתבָּ ַחְסֵדי ַהשֵּׁ ר ְלִסּפּור ֶזה, ָמָצאִתי בְּ ֶהְקשֵׁ ְוִהנֵּה בְּ
ם  ְקָרא "ְיׁשּורּון" (ֵחֶלק ה' ַעּמּוד תרס"ד) שָׁ ף ַהּתֹוָרִני ַהנִּ ְמַאסֵּ בַּ
ָהָיה  יק ִלְבָרָכה שֶׁ ר ֵזֶכר ַצדִּ יְרׁש ַפְרבֵּ י ְצִבי ִה ב3 ֵמַרבִּ ֵמִביא ִמְכתָּ
ַעל  בַּ ֶאת  ְמֻסיֶֶּמת  קּוָפה  תְּ ׁש  מֵּ ְלשַׁ ְוָזָכה  לֹוְנדוֹן,  ָהִעיר  ל  שֶׁ ּה  ַרבָּ
ין  בֵּ ם  ְוכֹוֵתב שָׁ ְוָחְכָמה.  ּתֹוָרה  ְבֵרי  דִּ ה  ַהְרבֵּ ּנּו  ִממֶּ ַמע  ְושָׁ שֶׁם,  ַהלֶּ
ָמה  ה לֹא ָלַקח ַהְסכָּ שֶׁם ָלמָּ ַעל ַהלֶּ ַאל ֶאת בַּ שָּׁ בוֹ, שֶׁ ִמְכתָּ ַהיֶֶּתר בְּ
שֶׁם ִנְלַמד  ַעל ַהלֶּ ל בַּ ׁשּוָבתוֹ שֶׁ בוֹ ְוַאְחָלָמה, ּוִמתְּ ַעל ִסְפרוֹ ֶלשֶׁם שְׁ
ל  שֶׁ ְלׁשֹונוֹ  ְוֶזה  ּדֹורוֹ.  ַחְכֵמי  יֵני  ֵע בְּ ינּו  ַרבֵּ ל  שֶׁ תוֹ  ֻדלָּ גְּ ֶאת  יר  ְוַנכִּ
ַעל  בַּ (ֶאת  יו  ִאְלתִּ שְׁ י  כִּ י  בִּ ָהְיָתה  ַיְלדּות  ר:  ַפְרבֵּ יְרׁש  ִה ְצִבי  י  ַרבִּ
בוֹ ְוַאְחָלָמה).  ם שְׁ מֹות (ַעל ִסְפרוֹ ֶלשֶׁ ל ַהְסכָּ ה לֹא ְיַקבֵּ שֶׁם) ָלמָּ ַהלֶּ
רֹות, ְוהּוא  ְסתָּ ְגֶלה ּוַבנִּ נִּ ָדָרא בַּ י ֶאָחד הּוא יֹוֵדַע, ַחד בְּ ְוָאַמר ִלי, כִּ
י ָרָאה  ְגַדד ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו, כִּ ים ִמבַּ ינּו יֹוֵסף ַחיִּ ַהגָּאוֹן ַהּנֹוָרא ַרבֵּ
ַלח לוֹ  ּדֹור. ְושָׁ יר רֹב גְַּדלּותוֹ, ָיִחיד בַּ רֹות ְוִהכִּ ְסתָּ ְגֶלה ּוַבנִּ נִּ ְסָפָריו בַּ
ֶהם  י ִעיֵּן בָּ ׁשּוָבתוֹ, זֹאת אֹוֶמֶרת כִּ בּועֹות תְּ ה שָׁ ב ַהְרבֵּ ָתָביו ְוִנְתַעכֵּ כְּ

ם. אן ְלׁשֹונוֹ ַעיֵּן שָׁ ים ְוכּו' ַעד כָּ ה, ְוִהְסכִּ ַהְרבֵּ

מהקדמת "אוצרות פרקי בן איש חי" עם הערות והוספות
המשך יבוא בעז"ה

הרגיל בספר הזוהר והתיקונים וספרי המקובלים בעיניו יראה ולבבו יבין גודל 
מעלת חכמה זו וימסור נפשו עליה ולפום צערא אגרא.

בטרונייא  בא  הקב"ה  שאין  ובודאי  הלב,  את  הממררים  מאמרים  רבות  וכהנה 
עם בריותיו וכל אדם אינו חייב אלא כשיעורו, וביכול הכתוב ומדבר, הנה כי כן 
ופוס' שיפנה את עצמו  חיובא רמיא על כל ת"ח לאחר שמילא כריסו בגמרא 
לטייל בפרדס וישתדל ברוב עז ותעצומות כיד ה' הטובה עליו ליכנס בחכמה זו 
וצריך שיקדים לקיים התנאים הצריכים לחכמה זו כמפורש בהקדמת עץ החיים 
תורה,  רזי  לו  מגלין  ואז  המקובלים,  ובשאר ספרי  יאיר  חוות  ובתשו'  למוהרח"ו 
ונעשה כמעיין המתגבר, ועול יסבול ולא יבול כדי לזכות לחכמה זו, כי גדול כבודו 
בשמים ממעל שעושה נחת רוח גדול ליוצרו. והרגיל בספר הזוהר והתיקונים וספרי 
המקובלים בעיניו יראה ולבבו יבין גודל מעלת חכמה זו וימסור נפשו עליה ולפום 
צערא אגרא.אמנם אף מי שאין לו יד בחכמה זו לא ימנע משוט בא"רש ארש"ות 
החיים ספרי המקובלים המפרשים כונת התפילות וברכות ומצות על פי הסוד כי 
אז בשעת מעשה יתלהב לבו בזוכרו כי הם דברים העומדים ברומו של עולם עמוק 
עמוק וגבוה מעל גבוה, אשרי ילוד אשה הבונה בשמים עליותיו, ולא יהא עובד 
בתפילתו לקבל פרס, רק יכוין לתקן הדברים בשורשן לדעת קדושים אשר בארץ 

המה ואדירי כל חפצי בם ולבו למו אב יצעק שמעשה ידינו יכונן עלינו:

כלל הדברים שאמרו שמי שלא טעם חכמה זו לא טעם טעם יראת חטא 
ולהיות עובד אלקים ביראה ואהבה ושמחה רבה כדת מה לעשות.

וגם הרואה ספרי המקובלים בלבבו יבין מעט כי גדול אדוננו ולגדולתו אין חקר, 
ויבין מעט עד גכמה מגיע פגם החוטא ומה גורם פגם וקלקול גדול על כל דהוא 
דבר פשע, ומה מאד גדלה רעת חרבן בית המקדש אשר גרמנו בעונותינו הרבים 
באופן שראוי לאדם להתמרמר בזוכרו אלה ולהוריד כנחל דמעה מאין הפוגות, 
ומצוותינו  ידי תפילתינו  על  נעשה בשמים ממעל  יבין מה  וכל קבל דנא המבין 
ולימודינו ובשבתות וראש חדש ובחגים ובמועדים באופן שישמח ישראל בעושיו 
בשמחה ובטוב לבב יותר מרוב כל. כלל הדברים שאמרו שמי שלא טעם חכמה זו 
לא טעם טעם יראת חטא ולהיות עובד אלקים ביראה ואהבה ושמחה רבה כדת מה 
לעשות. והמרגיל עצמו לחזות בנועם ספרי המקובלים בעיניו יראה כי אין דבר רק 
ממנו שאפילו באכילה ושתיה ושאר כסות ועונה ודרכי חיבת איש לאשתו וכדומה, 
ואפילו ביציאת חוץ, בכל יש רזין עילאין ובונה עולמות, ובלבד שיעשה הדברים 
כתיקונן בלי סרך איסור, ויכוין לבו לשמים, אשרינו מה טוב חלקנו, ועל כן, טוב 
לגבר שינהוג לקיים כל דבר על פי הסוד כמנהגן של חסידים, ואף שאינו יודע 

הסוד, מעשה ידינו כוננה עלינו ועושה נחת רוח ליוצרנו.

(פלא יועץ אות ס' סוד)

...פלא יועץ
המשך מעמוד א...

הפרנסה והגאולה בזכות רשב"י ותורתו
תכבסני  ואטהר  באזוב  "תחטאני  ט':  פסוק  נ"א  פרק  בתהלים  אומר  המלך  דוד 
ומשלג אלבין", רמזים נפלאים שנתגלו בפסוק זה שהכל מדבר מהזוהר הקדוש 

ורבי שמעון בר יוחאי עליו השלום. כך:

"תחטאני" ת – תיקון, חטאני גימטריה 78 = לחם. זאת אומרת תיקון לפרנסה.

"באזוב" ראשי תיבות: באמירת זוהר ותיקונים בשבת או: אמירת זוהר ותיקונים 
בשבת במנין.

"ואטהר" ועל ידי זה אטהר לעבודת השם יתברך.

"תכבסני" גימטריה רשמ"ב = רבי שמעון מגן בעדינו.

"ומשלג" ראשי תיבות: ויבוא משיח לעמינו גאולה

"אלבין" ראשי תיבות: יזכו במהרה לאראנו נפלאות אמן. ("ברכת משה" חלק א').
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  �ואשרי העומדי� על סוד	� ה� לומד	אשרי הע� 
 .ק"ט לפ"ח אלול תשס"ער, ד"בס

  !הודי יקרי

בהאי ספר הזוהר יפקון ביה מן ", ודאי ידוע לך גודל הענין בלימוד ואמירת הזוהר הקדוש לכל אחד ואחד
ועוד ענינים רבים ונשגבים שזוכים אליהם על ידי . בספר הזוהר הזה נצא מן הגלות ברחמים –" גלותא ברחמי

  ].ואפילו באמירתו בלבד[לימוד הזוהר הקדוש 

לאלו המקבלים חלוקת ספרי הזוהר היומי חינם בהשקה מיוחדת של " ל הזוהר העולמימפע"על כן יצאנו 
  :ניתן להצטרף ללימוד באחד מן המסלולים הבאים. על עצמם את הלימוד היומי ומצטרפים למעגל הלומדים

  סיום לימוד הספרסיום לימוד הספר  מספר עמודים ליוםמספר עמודים ליום  זמן לימוד משוערזמן לימוד משוער  הספרהספר  

  שנה  ליוםעמוד אחד    דקות ביום3-4  תיקוני זוהר   

   שנים7  עמוד אחד ליום   דקות ביום3-4  ספרי הזוהר   

   שנים3   עמודים ליום2-3   דקות ביום5-7  ספרי הזוהר   

  שנה   עמודים ליום7- כ   דקות ביום15  ספרי הזוהר   

  .ת את ספר תיקוני זוהר ואור הזוהר ועוד"בעזהשיחינם  יקבל -' כל הנרשם למסלול א

ת את כל סט ספרי הזוהר ותיקוני "בעזהשיחינם  יקבל -' ד-'ג-' בוכל הנרשם לאחד מן המסלולים
  .ד בקרוב"שייצא בס, זוהר ואור הזוהר ועוד

בימים אלו אנו שוקדים על הוצאה חדשה של ספרי הזוהר הקדוש מחולקים לפי לימוד יומי וכן את ספר 
הכולל . עוסקים בזוהר הקדוש שבו קרוב לאלף מאמרים מגדולי הדורות המדברים בשבח ה–" אור הזוהר החדש"

שער " "לימוד זוהר היומי", "אמירת הזוהר כהלכתה "-"זוהר לזקנים עם נערים "-" גדולי ישראל והזוהר: "קונטרסים
תיקוני זוהר . "ועוד קונטרסים על מעלת לימוד הזוהר הקדוש" שער ארץ ישראל והזוהר" " שער הזוהר" "התיקונים

  . דקות לסיים את החלק היומי3-5בו ניתן בלימוד של ,  מחולק לעמוד יומי–" היומי

 איש שכבר לומדים את 60,000 –בוא והצטרף ל , ברצונינו שכל יהודי יזכה ללמוד ולסיים את הזוהר הקדוש
  .ותהיה שותף בהצלת עם ישראל, תהווה חלק מן הכלל, הזוהר מידי יום ביומו

י תרומה בשווי של "ע. ישנה דרך נוספת בה תוכל להצטרף, גם אם הנך חושב שלא תוכל לעמוד בלימוד יומיומי
אפשר גם לתרום להוצאת . וכל הלימוד יזקף לזכותך,  תזכה שיהודי ילמד מכחך-$ 36 העומד על סך –סט זוהר 

  .לברכה להצלחה וכל טוב, נ"העלונים על הזוהר לע

והן , ילוי השאלון המצורף בזההן למ, ויקדיש מעט מזמנו, נשמח מאוד אם כבודו יטה שכם לענין נשגב זה
  .לפעילות בעתיד

  .מלוי השאלון יתרום מאוד להצלחת המפעל הקדוש

א "ע ועכי"ונסיים בתפילה יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתתברכו בכל מילי דמיטב וכדאי הוא רבי שמעון זי
ב בעדינו בכל עת ובכל רגע ובכל י הקדוש בוודאי ימליץ טו"רשב. ובפרט בשעת הדחק הידוע בדורינו זה, לסמוך עליו

  .שעה להושיענו בתשועת עולמים אמן
: בברכת

 �אדוננו בר יוחאי� הוא ימלי� טוב בעדנו� היא מאירת עינינו�  מג� לנותורתו
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 �חברת מזכי הרבי�י �שע� מפעל הזוהר העולמי�
  02-995-1300:  פקס- 0548436784: טל - 99093'  רמת בית שמש א24/8כיש רחוב נחל ל

  com.gmail@com.hazohar :דואר אלקטרוני

  �ואשרי העומדי� על סוד	� ה� לומד	אשרי הע� 
  בכדי להצטרף לאחד מן המסלולים כנרשם בצידו השני של הדף נא למלא את הפרטים המודגשים בכתב ברור

  hazohar.com@gmail.comואר אלקטרוני  או לד02 – 9951300ולשלוח למספר פקס 

על כן נצא בקריאה, "מפעל הזוהר העולמי"אנו זקוקים בדחיפות לאנשים נמרצים המעונינים להתנדב לפעולות הארגון  –' בהתנדב עם ברכו ה
התנדבו לחלוקת. בואו וטלו חלק בקירוב הגאולה, ררו להאיר את העולם באור העליוןעורו והתעו, י הנמצאים בכל אתר ואתר"נרגשת לכל אחינו בנ

 , כל המעונין לזכות בכך. 'סייעו בהפצת ספרי הזוהר וכדו, עלונים
  hazohar.com@gmail.com או לדואר אלקטרוני 02 – 9951300: נא למלאות השאלון כדלקמן בכתב ברור ולשלחו לפקס 
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–שפת דיבור ...............................?כמה שעות הנך מוכן לעזור.  שבועיים/שבוע/חדשיים/עם בחודשהנך מעונין לעזור פ
  לא/כן? רכב בבעלותכם.         לא/כן? רשיון רכב                                      -----                                            אנגלית/אידיש/עברית

  )כנרשם בצידו השני של הדף(ד /ג/ב/מעונין להצטרף למסלול א............................................עוד.................................לה או חסידותשיוך לקהי

ריהטלפון שלך בספ' האם הנך מסכים להכניס את מס. לחלק ספרים/ נקודת חלוקה לספרים / טלפנות ? ההתנדבות שהנך מוכן לבצע
  לא/ כן ? בשביל לענות לשואלים/  בכדי שאנשים יבואו לקחת מאתך ספרי הזוהר -הזוהר של מפעלינו הקדוש בכדי לזכות את הרבים 

יש לך מקום לאחסנה של יותר.  לא/ כן ? וספרי זוהר שאנשים יבואו לקחת, תיקוני זוהר,  סטים אור הזוהר20האם הנך מוכן לקבל 
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  .................   ?כמה בתי מדרשים.  לא/ כן ?  בתי כנסיות10האם הנך מוכן לחלק עלונים על הזוהר ב 

  ...........?כמה, יותר.    לא/ כן ?  אנשים ולדאוג על החילוק שיתבצע10 - האם הנך מוכן לחייג ל

  לא / כן ?  האם הנך מוכן לקיים אסיפה בביתך להתייעץ בקשר להפצת הזוהר הקדוש

  לא/ כן ? האם הנך מוכן לעשות טלפונים לקרוא לאסיפה להפצת הזוהר הקדוש

  ..........................עלון שנים .....................אחדעלון .......................?האם ראית את העלונים

  .לא/ כן ? תלוי בבית המדרש באותו הזמן שחילקו את העלונים הקטנים)  עמודים9בגודל של (האם ראית את הפלקטים הגדולים 

אם לא ראית אנו מקווים להדפיס מחדש ולשלוח.................................................?באיזה בית מדרש? היכן ראיתם את הפלקטים הגדולים
  .לשם

  ...........גליונות....................נא לציין עלונים.................?היכן, יש מקומות שהנך מעונין שיגיע לשם עלונים ופלקטים ולא הגיע
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זט   indd.רהז 10/09/2009   20:21:08




